
, Zal. Nr 8

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ

(ustalanie zasad kontroli procedur pobierania i gromadzenia Srodk6w publicznych)

lJrz4d Gminy w Starcry, zwany dalej ,,Urzgdem" prowadzi gospodarkg finansow4oraz jej kontrolg na
podstawie:
Ustawy z dnia30 czerwca2005 r. o finansach publiczrych (Dz. U. Nr 249 poz.2704 zpoin. zm.)
Ustawy z dnta29 wrzelnia1994 r. o rachunkowo6ci (tj. Dz.U. 22002 r. Nr 76, poz. 694 zp6in. zm.),
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 777 , z
p6in. zm.),
Procedury kontroli finansowej zostaly opracowane na. podstawie standard6w kontroli
finansowej w jednostkach sektora finans6w publicznych zawartych w Komunikacie nr
13 Ministra Finans6w z dnia 30 czerwct 2006 r. w sprawie ,,Standard6w kontroli
finansowej w jednostkach sektora finans6w publicznycho'.

I. Kontrola finansowa w Urzgdzie gminy dofycry proces6w z-t+,i4zanych z gromadzeniem
Srodk6w publicznych oraz gospodarowaniem mieniem

I.l.Srodki publiczne to; dochody publiczne, na kt6re skladaj4 sig:
a) daniny publiczne, do kt6rych zalicza sig; podatki, skladki oplaty oraz inne Swiadczenia
pienigzne, kt6rych obowi4zek ponoszenia ra rzecz gminy wynika z odrgbnych fiz ustawa
budZetowa, zwanej dalej,,odrgbnymi ustawami,
b) inne dochody nalezne gminie, na podstawie odrgbnych ustaw,
c)dochody z mienia gminy, do lctorych zalicza sig w szczeg6lnoSci;
- wptywy z um6w najmu, dzierzawy i innych um6w o podobnym charakterze,
-odsetki od Srodk6w na rachunkach bankowych,
d)spadki, zapisy i darowizny w postaci pienigznej rtarzecz gminy,
e) odszkodowania nalelte gminie
f) kwoty uzyskane przez gming z!vl,ufu udzielonych porgczeri i gwarancji,
dochody ze sprzeduZy maj4tku, rzeczy i praw,
h) inne dochody nalezne gminie okreSlone w odrgbnych przepisach lub umowach
migdzynarodowych
I.2. Srodki pochodz4ce zbudzetuUnii Europejskiej, do kt6rych zalicza sig:
a) Srodki przeznaczone na realizacjE program6w przedakcesyjnych
b) Srodki pochodz4ce z Funduszy strukfuralnych i Funduszu Sp6jno6ci,
c) Srodki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych
d) inne Srodki
L3. Srodki pochodz4ce ze Lr6del zagraricznych, niepodlegaj4ce zwrotowi, inne nz
wymienione w pkt 2.
I.4 Przychody gminy pochodz4ce z:
a) sprzeda?y papierow wartoSciowych oraz innych operacji finansowych,
b) z prywatyzacji maj4tku gminy,
c) splat po?yczek udzielonych ze rirodkow publicznych
d) z otrzTm,anych kredyow rpo|yczek,
I.5. przychody gminy pochodz4ce z prowadzonej przez nie dzialalnoSci oraz pochodz4ce z
innych 2rodel



II. Srodki publiczne Gminy gromadzone se na rachunku bankowym prowadzonym w

Migdzypowiatowym Banku Sptfldzielczym w Myszkowie - nr konta 80 8279 0000 0100

2479 2001 000r
II.1. Dochodami budzetu Gminy Starcza s4' w szczeg6lno6ci:

o dochody wlasne,( podatki i oplaty lokalne)
r dotacje celowe nazadariawlasne gminy,

. Srodki pozyskane z innych futodelnazadariawlasne,
o dotacje nazadariaw ramach porozumieri i um6w,

o dotacje celowe nazadanta zlecone,
. subwencje

III Pobrfr Srodk6w publicznych nastgpuje:
1. bezpoSrednio na konto bankowe Gminy NrzEdu Gminy,

2. do kasy Urzgdu GminY,
3. do r4k inkasent6w ( pracownik6w Urzqdu Gminy)

4. do r4k inkasent6w ( sohYs6w)
fV.Inkasentem moZe byd osoba wskazana przezwlaSciwy organ Gminy
-Radg Gminy - dotyczY soltYs6w
-W6jta Gminy Aotyczy pracownik6w Urzqdu Gminy

Inkasent dokonuje pobrania Srodk6w publicznych na podstawie druku,,KP" i

kontokwitariuszy zobowi 4zanra pieniqznego wsi.

Inkasent ma obowi4zek odprowadzenrapobranych Srodk6w na rachunek bankowy gminy lub

do kasy urzgdu Gminy w terminach ustalonych w odrgbnych umowach lub najr62niej w

terminie 3 dni po dniu dokonanego pobrania.

V. Kontrola finansowa obejmuje:
przeprowadzenie wstEpnej oceny celowoSci zaci4gaw,azobowiqza|frnansowych i

dokonywanie wydatk6w;
badanie i por6wnanie stanu faktycznego ze stanem wymaganlm w zakresie dotycz4cym

proces6w pobierania i gromadzenia 6rodk6w publicznych,zaci1gatiazobowi1zah'ntt*ro*y"h 
i dokonywania wydatk6w ze Srodkow publicznych, udzielaniazam6iren

publicznych oraz zwrotu Srodk6w publicznych;

prowadzlnie go spodarki fi nansowej oraz sto sowanie pro cedur kontroli.

VI. Urz4d prowadzi samodzieln4 gospodarkg linansow4 na podstawie rocznego planu

finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowoSci'

VI.1. Ujgte w ptuni. finansowym przychody stanowi4 prognozy ich wielkoSci, koszty mog4

ulec zwiikrr.iirr, jezeli zrealizowano przychody wlasne wy2sze od prognozowanych.

VI.z .Wydatki powinny byi dokonywane w spos6b celowy i oszczqdny, z zachowaniem

zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w

VII. l.Kontrola finansowa wykonywana jest w celu zapewnienia przestrzegania

podstawowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej na podstawie nastgpuj4cych

kryteri6w:
. legalno6ci,
o rzetelno$ci,
. celowoSci,
. gospodamo6ci,
o przejrzystoSci.

* W Celu przestrzegarialegalnoSci dzialama,pracownicy s4 zobowi4zani do zapewnienia

zgodnoSci wszelkich dziztahz obowi4zuj4cymi w danym czasie przepisami prawa, aktami



*

{.

administracyjnymi, orzeczeliarii s4dowymi, zawartymi umowami cywilnoprawnymi oraz

procedurami wewngtrznymi Urzgdu a takZe niedopuszczenia do zaniechania ich

stosowania.
Kryterium rzetelnoSci wymaga wypelnienia obowi4zkow przezpracownik6w znale?yl4

starannoSci4, sumiennie i terminowo, naleZytego wypelnienrazadafUrzqdu przez

wszystkie komorki organizacyjne, dokumentowanie okreSlonych dzialrafl lub stan6w

faktycznych, zgodnie zrzeczywistoSci4, w wymaganych terminachzuwzglgdnieniem

fakt6w i okolicznoSci.
Stosowanie kryterium celowo6ci polega na badaniu, czy dzial.alnoS6 Urzqdu jest zgodnaz

przyjEtymi celami, wynikaj4cymi z zatvietdzonych planow dziaialnoSci. W celu

przistrzegana zasady celowoSci pracownicy s4 zobowi4zartt do zapewnienia:

. zgodnoSci prowadzonej dzialalno5ci z celami i zadaniami Urzqdu,

. zgodno6ci z aktami administracyjnymi, otzeczeriami s4d6w' umowami

cywilnoprawnymi i innYmi normami,
o prawidlowo6ci stanowieniaprzepis6w wewnqtrznych,

Kr1'terium gospodamoSci pozwala na ocenQ, czy zadariajednostki s4 realizowane

osiczgdnie,*yduioi" i efektywnie. W celu przestrzegania zasady gospodarno5ci

pracownicy s4 zobowi4zani do zapewnienia:
r wykorzystania dostEpnych Srodk6w w spos6b oszczEdny i efektywny'
. dzialafizapobiegaiqcych wyst4pieniu szk6d, a w przypadku ich wyst4pienia do

ograniczenia skutk6w tYch szk6d.

w celu przestrze garia zasady przej rzysto sci pracownicy maj 4 ob owi4zek :

o klasyfikowania dochod6w i wydatkow publicznych zgodnie z obowi4zuj4cymi

r przepisami prawa,
. sporz4dzaniasprawozdawczoSci,
o sto sowania obowi }zui}cy ch zasad rachunkowoSci.

Zakreskontroii finansowej obejmuje wszystkie zdarzetia gospodarcze dotycz4ce gospodarki

finansowej zwi4zanej z dzia\alnoSci4 Urzqdu, aw szczeg6lnoSci:

prr.pro*udzanie wstgpnej oceny celowo6ci zaci4gantazobowi4zanfinansowych i

dokonywania wydatk6w;
. badanie i por6wnywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie

dotycz4cym proces6w pobierania i gromadzenia Srodk6w publicznych, zaci4garia

zobowt4zaflfinansowych i dokonywania wydatk6w ze Srodk6w publicznych,

udzielania zam6wieri publicznych otaz zwrotu Srodk6w publicznych;

. prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotycz4cych proces6w,

kt6rych mowa w pkt 2.

VII. Procedura kontroli dochod6w i wydatk6w bud2etowych.

Vll.l.Kontrola dochod6w budZetowych ma na celu sprawdzenie czyz

o prawidlowo i terminowo ustalano naleznoSci z tytutu dochod6w budzetowych;

o terminowo pobierano wplaty i dokonywano zwrot6w nadplat, orazptzekazywano

zarachowane kwoty dochod6w na wlaSciwe rachunki, w tym na rachunki wiaSciwych

organ6w skarbowych;
. wlaSciwie i poprawnie prowadzono ewidencje dochod6w wedlug ich rodzaj6w i kwot;

*

*



o terminowo wysylano do zobowi}zanychwezwania do zaplaty lub faktury za wykonane

uslugi;
o terminowo wysylano do zobowi4zanychupomnienia orz wdrazano w stosunku do nich

Srodki egzekucyjn e przewidziane prawem;
. umarzano i odpisy'wano naleznoSci niesci4gmgte w granicach przystugui4cych uprawnieri;

VII.2 Kontrola wydatk6w polega na zbadaniu:
o prawidlowoSci sporz4dzenia planu finansowego;
. kompletno5ci ujgcia i prawidlowo{cizaliczanta wydatk6w do okres6w, ktorych dotycz4,

or az ich wla6ciwej klasyfikacj i ;
. czy przyznane Srodki finansowe wykorzystane s4 zgodnie zprzezrLaczeniem i czy nie s4

dokonyr,vane wydatki niecelowe, kt6rych gl6wnym celem jest wykorzystanie posiadanych

Srodk6w;
o prawidlowoSci udokumentowania poszczeg6lnych wydatk6w, a zwlaszcza czy

zastosowano wla6ciwe ceny, narzuty itp. i czy dowody ksiggowe odpowiadaj4 wymogom

przewidzian)ryn w przepisach;
o terminowoSci rozliczeria zaliczek doralnych i statych;
o wysokoSci i zasadnoSci zaci4gniqtych zobowi4zanbudzetowych;
o przestrzegania wymagari doty cz4cy ch dyscypliny finans6w publicznych.

o Przedmiotem oceny w zakresie wydatk6w powinny by6 w szczeg6lno6ci:
o zgodno 3c realizacji wydatk6w z zadatiami rzeczovtymi;
o spos6b i prawidlowoSi ksztahowania sig zapas6w materialowych i innych skladnik6w

maj4tkowych;
. prawidlowo5d ksztahowania sig nale2noSci i zobowi4zanbudzetowych.

VIII. Procedura kontroli rozrachunk6w.

VIII.l Kontrol4 rozrachunkow obejmuje sig rozrachunki - z wszelkich tytul6w - dotycz4ce

bezspomych nalezno5ci i zobovm4zart, roszczeri spomych znajduj4cych sig w postqpowaniu

s4dowyn lub arbitrazowym, jakte| niedobor6w i szkod powstalych w Srodkach rzeczov,tych,

a bgd4cych w toku wyja6niania.
VIII./ Operacje rozrachunkowe bada siE pod wzglEdem ich legalnoSci, zasadnoSci, ewidencji

i udokumentowania.
VIII.3 W toku kontroli rozrachunk6w naleZy bada6 czy:

. zaistnialy przyczyny powstania nale2noSci nieSci4galnych i przedawnionych z

ustaleniem os6b winnych za ten stan;
o prawidlowo i terminowo przypisylvano i odpisywano nalezno6ci;
o zaistnialy przypadki bezprawne go zaci4ganra zobovm?zari w wysokoSci

pr zeh.t aczaj4c ej grani c e okre S I one w planach fi nans o wy ch;
o prawidlowo przeprowadzano merytoryczn4 i formaln4 kontrolE dokument6w

powoduj 4cych powstani e zobowt4zaf;
. prawidlowo i terminowo regulowane s4 nalezno6ci i zobowi4zaltra;
. prawidlowo naliczane i pobierane s4 nalehne odsetki zazwlokE;
o terminowo i prawidlowo zglaszana jest reklamacja wobec kontrahent6w;
. prawidlowo i terminowo rozliczano niedobory i nadwyzki skladnik6w maj4tkowych,

szczegohie w przyp adku niedobor6w zawinionych;
o terminowo przekazyvvane s4 do budZetu kwoty naleznoSci przedawnionych;



o prawidlowo, terminowo i zgodnie zprzeznaczeniem dokonywane s4 naliczeniaoraz

potr4cenia zobovi4zai z tltutu rozrachunk6w publicznych (skladki ubezpie czeniowe,

podatki ip.) oraz wobec os6b trzecich (renty, alimenty itp.);

. prawidlowo i terminowo ksiggowano rozrachunki ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

korica roku;
o prawidlowo przeprowadzanoinwentaryzacjg rozrachunk6w na koniec roku.

o W ramach kontroli rozrachunk6w z pracownikami nale?y zbadat przestrzeganie

dyscypliny zaliczkowej orazrozrachunki z fffutu sprzeduly rzeczorych skladnikow

maj 4tkowych i uslug na tzecz pracownik6w.
o W ramach kontroli rozrachunkow z tytulu niedobor6w i szkod nale|y zbada6, czy:

. zapisy na kontach znajduj4 uzasadnienie w zestawieniach r62ntc inwentaryzacyjnych,

aw przypadku ujawnionych poza inwentaryzacj4 niedobor6w i szkod - w

odpowiednich protokolach;
o ewidencja umozliwia ustalenie naleZno6ci iroszczeiwedlug os6b maj4tkowo

odpowiedzialnych;
o przeplowadzono postgpowanie wyjaSniajQce w sprawie przyczyn powstania

niedobor6w i szk6d i czybylo ono wystarczaj4ce dla ich zweryfikowania;

o podjgte decyzje w sprawie uznania niedobor6w za zawirione lub niezawinione

znaj duj a uzasadnienie w wynikach przeprowadzonych dochodzeri;

o kompensaty niedobor6w z nadwyzkami material6w zostaly dokonane przy spelnieniu

wszystkich warunk6w uzasadniaj4cych ich dopuszczalnoSi, oraz czy kompensaty

zostaly przeprowadzone w spos6b prawidlowy.

IX. Wstgpna ocena celowo5ci zaci4gania zobowi4zarfi finansowych i dokonl'rrania

wydatk6w.
IX.1 Celem kontroli jest:

zapewnienie pelnej realizacji zadanw terminach regulowanych odrqbnymi przepisami i

harmonogramem wydatk6w oraz dokonywanie wydatk6w w granicach kwot okreSlonych w

planie finansowym,
zapobieganie nieprawidlowym dzialaniom poprzez sprawdzanie, czy zatnietzone czynnoSci s4

zgodne z kryteriami:
. legalnoSci,
o rzetelno6ci,
. celowoSci,
. gospodarnoSci,
. sprawnoSci organizacji.

IX.2. Wstgpna ocena celowo6ci zaci4ganrazobowiqzahfinansowych stanowi element

poprzedzijEcy przygotowanie do podjgcia decyzjio przeprowadzeniu danej operacji

goipoa*.L ej atgunuj4cej Srodki publiczne i polega na kontroli merytorycznej realizowanej

poprzez,.
. analizQ potrzeb i rezultat6w poprzednich dzialan,
. okreslenie szacunkowej wysokoSci wydatku,
. badanie projekt6w dokument6w i um6w skutkuj4cychzaci4gntgciem zobowiqzan,

. sprawdzenie zgodnoSci z planem finansowym zr6wnoczesnym potwierdzeniem

posiadania 6rodk6w na ich pokrycie.
IX.3 Wstgpna ocena, o kt6rej mowa w ust. 2 pkt I i 3 realizowana jest przez W6jta Gmrny

lub pracownika wystgpuj4cego z wnioskiem o przeprowadzenie operacji gospodarczej.

Wstgpna ocena, o kt6rej mowa w ust. 2 pkt 4, realizowan a iest przez Skarbnika Gminy,

kt6remu przedkladany jest wniosek o przeprowadzenie operacji gospodarczej. W6jt lub



osoba przezniego upowaznion6 dokonuje wstgpnej oceny celowo6ci zaci4ganta zobowr4zah

oratpiz"prowadzakontrolg j wykonania tej operacji przez osoby upowaznione do rcalizaqt

Osoby wykonuj4ce wstgpn4 oceng, orazprzeprowadzaj4ce kontrolg jej wykonania

potwierdzaj4 dokonanie tych czynnosci w formie podpisu na wniosku.

X. Wstgpna ocena celowo5ci dokoTryania wydatkrfw oraz procedura jej kontroli

X.l.Wstgpna ocena celowoSci dokonania wydatk6w polega na analizie dokument6w pod

k4tem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym.
X.2.Kontrola merytory czta polega na:
-sprawdzeniu zgodno6ci przedmiotu zam6wienia z umow4lub wnioskiem, w szczeg6lnoSci

co do terminu, ceny i jakoSci,
-potwierdzeniu odbioru dostawy lub Swiadczenia ustug na dokumencie Zr6dlowym.

X.3.Kontrola merytoryczna dokonywania wydatk6w realizowana jestprzez W6jta Gminy lub

innego pracownika wystEpuj4cego z wnioskiem.
X.4.Skarbnik Gminy, podpisuj4c dokumenty 2r6dlowe, stwierdza ich poprawno6i pod

wzglgdem formalno-rachunkowym, zgodnoSi wydatku z planem finansowym oraz posiadanie

Srodk6w finansowych na pokrycie wydatku, umieszczaj4c klauzulg: ,,Sprawdzono pod

wzglgdem formalnym i rachunkowym", z zaznaczeniem daty sprawdzenia dokumentu

Zr6dlowego.
X.s.Skarbik Gminy, w razie zastrzehefido przeprowadzonej kontroli merytorycznej lub

w4tpliwo$ci w zakresie rzetelnoSci i kompletnoSci dokumentacji, zwraca dokumenty do

Wydziatu realizuj4cego operacjg , z Z4datiem udzielenia wyja6nieri w terminie 3 dni.

X.6.W6jt lub osoba przezniego upowazniona, dokonuje wstqpnej oceny celowoSci

dokonl'wania wydatk6w oraz przeprowadza kontrolE j ej wykonani a przez osoby uymienione

w ust 3-4 i 6 umieszczaj4c nadokumencie zr6dlowym podpis wpisuj4c teL datg zloZenta

podpisu.

XI. Srodki kontroli finansowej

Srodki kontroli finansowej wykorzystywane w Urzgdzie zawarte zostaly w:

1. Statucie Gminy Starcza,
2. Regulaminie Pracy Urzgdu GminY,
3. Regulaminie Orgarizacyjnym Urzgdu Gminy
4. innych zarz4dzetiach W6jta Gminy
5. zakresach czynno5ci pracownik6w.

)ilI. Gromadzenie Srodk6w w Urzgdzie Gminy

Xll.l.Procedury kontroli operacji zwi1zanychz gromadzeniem dochod6w zapewniaj4zgodne

z prawem pobieranie dochod6w tzn.; uiszczanych w okreSlonlm terminie, w prawidlowej

wysokoSci, uzasadnionej stanem faktycznym. Kontrola obejmuje prawidlowo6i klasyfikacji,

ewidencj i i sprawozdawczoSci.

XII.2. Procedury kontroli dochod6w budZetowych:

l.podotek od nieruchomoici, podatek rolny od os6b prawnych,

o kontrola zgodnoSci stawek podatkowych (zawartych w deklaracjach) z uchwalami

Rady Gminy,
. sprawdzanie rachunkowej zgodno6ci skladanych deklaracji,
. sprawdzerie zasadnoSci skladania korekt deklaracji,



r kontrola terminowoSci *Plat,
e kontrola prawidlowo6ci naliczania odsetek od zaleglo$ci podatkowych,

o kontrola prawidlowoSci klasyfikacji bud2etowej, ewidencji ksiggowej, wplat,

przlpis6w i odpis6w,
o kontrola windykacji:
o kontrola udzieionych ulg z ordynacj4podatkow4, ustaw4 o pomocy publicznej dla

przedsigbiorc6w.

2.Podatek od nieruchomoici, podatek rolny od os6b Jizycznych:

o kontrola zgodnoSci stosowanych stawek podatkowych ujgtych w decyzjach wymiaro!\ych

z uchwalami Rady GminY,
. sprawdzanie skladanych informacji o nieruchomoSciach, gospodarstwach rolnych,

. sprawdzenie prawidlowo6ci i tenninoworici wystawiana i dorEczania podatnikom decyzji

wymiarowych,
o sprawdzerie zasadnoSci wystawienia decyzji zmieniaj4cych decyzjq wymiarow4,

. sprawdzetie przestrzegariatermin6w wplat i prawidlowoSci naliczania odsetek za

zwlokq,
. sprawdzenie poprawnego zastosowania ktasyfrkacji budzetowej, ewidencji ksiggowej,

prawidlowego przypisu, odpisu, wplat,
o kontrola windykacji,
r kontrola zgodno5ci udzielonych ulg z ordynacjapodatkow4 i ustaw4 o warunkach

dopuszczalnoSci pomocy publicznej dla przedsigbiorc6w,
. sprawdzenie prawidlowego sporzEdzaria sprawozdawczosci.

3. Podatek od irodkdw transportowych:

. zgodnosi stosowanych stawek podatkowych z uchwal4 Rady Gminy,

. sprawdzanie skladanych deklaracji orazichkorekt z danymi Wydzialu Komunikacji

Starostwa Powiatowego,
o kontrola terminowo6ci wplat i prawidlowoSci naliczania odsetek od zaleglo6ci,

o sprawdzenie prawidlowo6ci klasyfikacji budzetowej, dekretacji, ewidencji, przypis6w,

odpis6w,
o kontrola windykacji,
r kontrola udzielonych ulg z ordynacj4 podatkow4 oraz ustaw4 o warunkach

dopuszczalnoSci pomocy publicznej dla przedsigbiorc6w,

o kontrola prawidlowoSci sporz4dzonej sprawozdawczoSci.

4. Podatek od posiadania Psdw:

o zgodnoSi stawek podatkowychzawartych w decyzjach olaeSlaj4cych zobowiTanie

podatkowe z uchwalami RadY GminY,
o kontrola terminowoSci dokonywanych wplat podatnik6w i inkasent6w,

o kontrola zgodnoSci dokonanych wplat zprzypisami podatku naleznego, dokonanymi

na podstawie rejestru Ps6w,
o kontrola prawidlowo6ci klasyfikacji budzetowej, dekretacji, ewidencji,

sprawozdawczoici,
o kontrola windykacji,
o sprawdzante zgodnoSci udzielonych ulg z ordynacj4 podatkow4;

5. Oplato targowa:



. kontrola zgodno6ci stawek oplaty targowej z uchwal4 Rady Gminy,

o kontrola terminowoSci wplat inkasent6w,
o kontrola prawidlowoSci klasyfikacji budZetowej, dekretacji, ewidencji,

sprawozdawczoSci.

6. Oplata skarbowa:

. sprawdzenie pod wzglEdem rachunkowym informacji o wplatach dokonanychptzez

platnik6w,
o kontrola zgodnoSci stawek z ustaw4 o oplacie skarbowej,
o kontrola prawidlowoSci klasyfikacji budzetowej, dekretacji, ewidencji i

sprawozdawczoici.

g. udzialy we wplywach z podatku dochodowego od os6b Jizycznych:

o prawidlowo6i klasfrkacji budzetowej, ewidencji ksiggowej,

o prawidlowoit sprawozdawczoici.

10. Udziaty w podatku dochodowym od os6b prawnych:

. prawidlowoSd klasyfikacji budzetowej i ewidencji ksiggowej,

e kontrola zgodno6ci ewidencji ksiggowej ze sprawozdaniami Urzqdu Skarbowego,

o prowidlowoit sprawozdawczoici'

11. Optata za zezwolenia na sprzedai alkoholu:

r kontrola prawidlowoSci dokumentacji niezbgdnej do okreSlenia wysokoSci oplaty,

o kontrola terminowoSci wplat,
e kontrola prawidlowo6ci klasyfikacji budZetowej, dokumentacji, ewidencji ksiggowej i

sprawozdawczoSci.

12. Subwencie:

o kontrola wplat z decyzi4Ministra Finans6w,
r kontrola terminowo6ci wplat,
o kontrola prawidlowoSci klasyfikacji budzetowej, dekretacji, ewidencji ksiggowej i

sprawozdawczoSci.

13. Dotacje:

r kontrola prawidlowoSci zapisow budZetowych,
o kontrola zgodnoSci wplywu i wykorzystariazumowami i innymi aktami, na ktorych

podstawie udzielono dotacji,
o kontrola prawidlowoSci klasyfikacji budZetowej, dekretacji, ewidencji ksiggowej.

14. Dochody z mienia. Dochody te obejmujq wplywy z naimu dziertaw, wieczystego

uiy t kow ania, s p rze d a 2y s kla dni k 6w mai qt k owy c h :

o kontrola zgodnoSci zawarfych um6w z ustaw4 o gospodarce nieruchomoSciami,

o kontrola terminowoSci wplat i prawidlowoSci naliczania odsetek ustawowych,

o kontrola windykacji.



15.Iltptywy z uslug (oplatla za rczprowadzanie wody pitnei dla mieszkartcdw i

przyjmowanie iciekdw na gminnq oczyszczalnig Sciekdw)

o kontrola zgodno6ci stawek pobieranych oplat ze stawkami uigtymi w kalkulacji

koszt6w,
o kontrola terminowoSci dokon;,rvanych wplat podatnik6w i inkasent6w,
o kontrola zgodnoSci dokonanych wplat zprzypisami,
o kontrola prawidlowo6ci klasyfikacji budzetowej, dekretacji, ewidencji,

sprawozdawczoSci,
o kontrola windykacji,

l6.Oplata adiacencka
o zgodnosi stosowanych stawek podatkowych z uchwal4 Rady Gminy,

o sprawdzanie wydanychdecyzji orazichkorekt z danymi zawarlymi w operacie

szacunkowym,
. kontrola terminowoSci wplat i prawidlowoSci naliczania odsetek od zalegloSci,
. sprawdzenie prawidlowoSci klasyFrkacji budzetowej, dekretacji, ewidencji, przlpis6w,

odpis6w,
o kontrola windykacji,
o kontrola prawidlowoSci sporz4dzonej sprawozdawczoSci.

lTPozostale dochody:

r kontrola podstaw uiEcia w planie dochod6w budzetowych,
o kontrola termin6w wplat i prawidiowoSci naliczania odsetek ustawowych,
o kontrola prawidlowoSci klasyfikacji budzetowej, dekretacji, ewidencji ksiggowej i

sprawozdawczoSci.

X Procedury przekaz5rwania Srodk6w finansowych na pokrycie wydatk6w

realizowanych przezjednostki dzialaj4ce na terenie Gminy Starcza

1. Srodki finansowe na pokrycie wydatk6w realizowanychprzezjednostki organizacyjne

gminy ( jednostki budzetowe, inst5rfucje kultury- bibliotekg) przekazywane sq z rachunku

bankowego budzetu Gminy na konta tych jednostek bEd4cych dysponentami 6rodk6w

budzetowych , kt6re zostaly uwzglEdnione w ukladzie wykonawczymbudiletu gminy to;
- Gmirury Osrodek Pomocy spolecznej w starczy,
- Gminne Przedszkole w StarczY,
- Gimnazjum w Starczy,
- Szkola Podstawowa w StarczY
- Gmirura Biblioteka Publiczna w Starczy.
- Gminna Plac6wka Wsparcia Dziennego w Starczy
2. Dysponenci Srodk6w budzetowych (dyrektorzy, kierownicy jednostek) skladaj4

zapotrzebowania Skarbnikowi Gminy ( w formie ustnej lub pisemnej, w postaci przelewu,

pisemnego wniosku ) na biez4co w terminach przewidzianych wydatk6w.

3. W pr"ypadku wyst4pienia okolicznoSci powoduj4cych trudno{ci z zachowaniem plynno6ci

Gminy, aw pruypadku stwierdzeria,iz jednostka dysponuje Srodkami pienigznymi, W5jt

Gminy na wniosek Skarbnika Gminy moze podj46 decyzjg o wstrzymaniuprzekazaria

Srodk6w w zawnioskowanej wysokoSci.



4. W przypadku wyst4pienia trudnoSci finansorvych w pierwszej kolejnoSci finansuje siE

wydatki na wynagrodzertta i pochodne od wynagrodzefioraz wydatki inwestycyjne, kt6rych

2rodlem finansowania jest kredyt lub po?yczkawraz z obslug4 dlugu.

X. Standardy dotycz4ce systemu zarz4dzznia jednostk4

X.1 Standardy dotycz4ce systemu zarz4dzariajednostk4 i jej zorganizowania jako caloSci

obejmuj4:
. uczciwoSi i inne wartoSci etyczne,
o kompetencjezawodowe,
o strukturgorganizacyjn4,
. identyfikaciq zadafi wrazliwych,
o powierzenieuprawnieri.

1. Kryterium uczciwoSci wyruZa sig tym, 2e IJrz4d dziala w oparciu o zasady osobistej i

zawodowej uczciwoSci pracownik6w, kt6re zapewnraj4 osi4gnigcie cel6w kontroli

finansowej. Pracownicy powinni miei Swiadomo66 konsekwencji, jakie moLe w)"wotrad

nieetyczne zachowanie lub dzialanie niezgodne z prawem. KuZde zauwuZone nieetyczne

zachowanie pracownika musi zostad natychmiast zgloszone kierownikowi jednostki

organtzacyjnej. Przypadki nieetycznego zachowania podlegaj4 analizie przez kierownik6w

wydzial6w. Ujawnione przypadki nieetycznego zachowania maj4 lWlyw na okresow4 ocenq
pracownik6w.
2. Kryterium kompetencji zawodowej charakteryzuje siE tym, ze pracownicy Urzqdu

posiadaj4 taki poziom wedzy, umiejgtno3ci i do$wiadczeria, ktory pozwala im skutecznie i

efektyrv:rie wypelniai powierzone zadaria i obowi4zki, a tak2e rozumiei znaczerie rozwoju

systemu kontroli finansowej. Proces rekrutacji pracownik6w jest prowadzony w spos6b

zapewniaj4cy wybor najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Proces rekrutacji jest

jawny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

3. Kryterium struktury organtzacyjnej, zakres zadan, uprawnieri i odpowiedzialno6ci

poszczeg6lnych komorek organizacyjnych jednostki oraz zak'res sprawozdawczo6ci jest

okreSlony w formie pisemnej w spos5b przejrzysty i sp6jny. Kazdemu pracownikowi zostal

przedstawiony na pi5mie zakres jego obowi4zkow, uprawnieri i odpowiedzialnoSci.

4. Zadatia,przy kt6rych pracownicy mog4 byc szczeg6lnie narazeni na wplywy

szkodliwe dla gospodarki finansowej Urzgdu, w fym:
o wstgpn4 oceng celowoSci zaciEganra zobowi4zai finansowych,
c udzielanie zam6wieri publicznych,
o pobieranie i gtomadzenie Srodk6w publicznych,
. zaci4ganie zobowiEzaifinansowych i dokonywanie wydatk6w ze Srodkow

publicznych,
. zwrot Srodk6w publicznych.
o tralctowane s4iako zadaniawrazliwe i podlegai4 stalej bieZ4cej, anahzie.

5. Kryterium powierzenia uprawniehwyrala sig tym, 2e zal<res kompetencji
dotyczqcych gospodarki finansowej lub maj4tkowej jednostki w zakresie Srodk6w na

r ealizacj E cel6w Urzgdu powierzonych po szcze 96 lnym pracownikom zo stal precyzyj nie

okreSlony i jest odpowiedni w stosunku do wagi podejmowanych decyzji iryzyka z nimi

zwi4zanego.



XI. Mechanizmy kontroli izarz4dzanie ryrykiem

. System kontroli finansowej Urzgdu, w szczegolnoSci procedury, instrukcje, wytyczne

kierownictwa, zakresy obowi4zk6w, jest dokumentowany, a dokumentacja ta jest latwo

dostgpna dla wszystkich pracownik6y, kt6rym te informacje s4 niezbqdne.
o Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze, atakhe iwre znacz4ce zdarzeria, sq

rzetelrue dokumentowane, a dokumentacja ta jest latwo dostgpna dla upowaznionych osob.

Dokumentacja powinna byi kompletna, latwo dostEpna dla upowaznionych os6b oraz

umozliwiai dokladne przeSledzeniekuldej operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzetia

od samego pocz4tku, w trakcie ich trwania orzpo ich zakoriczeniu. Operacje finansowe i

gospodarcze i inne zdwzeriapowinny bytbezzwloczrie rejestrowane i prawidlowo

klasyfikowane.
o Zatwierdzanie operacji finansowych polega na tym, ze W6jt lub upowaztieriptzez

niego pracownicy zatwterdzaj4, przed ich realizacj4, wszelkie operacje finansowe i

gospodarcze zwi4zane z pozyskiwaniem i wydatkowaniem Srodk6w publicznych.

Poszczeg6lne czynno5ci zwiqzane zrealizacj4 operacji finansowych lub gospodarczych s4

wykonyruvane wylqcznte przez osoby do tego upowaznione.
o Podzial. obowi4zk6w polega na tym, 2e zadantadotyczqce prowadzenia,

zatwierdzaria, rejestrowania i sprawdzania operacji finansowych, gospodarczychi innych

zdarzehzwiEzarrychz pozyskiwaniem i wydatkowaniem Srodk6w publicznych s4 rozdzielone

pomiqdzy roine osoby, z uwzglEdnieniem obowi4zk6w'
. Wprowadzenie odpowiednich proces6w gwarantuje, iz wszystkie przypadki odstqpstw

od procedur, instrukcji lub wyfycznych bgd4 dokumentowane, nale|ycie uzasadnione oraz

zatwierdzone przez W6jta lub upowaznionego pracownika.
o Prowadzony jest wlaSciwy nadz6r, kt6rego celem jest upewnienie siE,2e zadanta

Urzgdu s4 wlaSciwie realizowane.
o Na biea4co podejmowane s4 dzialaniamaj4ce na celu utrzymanie ci4gloSci

dzialalno$ci Urzgdu, w szczeg6lnoScijeSli chodzi o operacje finansowe i gospodarcze

ztir4zane z pozyskiwaniem i wydatkowaniem Srodk6w publicznych.
o W IJrzgdzie funkcjonuj4 frzyczne lub logiczne mechanizmy kontroli, kl6re ograniczaj4

lub wykrywaj4 nieuprawniony dostgp do zasob6w informatycznychmaj4ce na celu ich

ochronE przed nieautoryzowanymi zmianami, utrat4 lub uj awnieniem,
o Ograniczenie dostgpu do zasob6w polega natTm',2e:

'/ zostaly .vqrzrLaczone osoby odpowiedzialne za ochrong i wlaSciwe wykorzystanie

zasob6w jednostki,
./ prowadzone s4 okresowe por6wnatiarzeezywistego stanu zasob6w z zapisami w

odpowiednich rej estrach (inwentaryz acj a),
,/ wdrozono system zabezpieczenfizycznego i technicznego (w przypadku system6w

informatycznych) dostgpu do zasob6w objqtych ochron4.

XV. Ocena systemu kontroli finansowej

6. W Urzgdzie istnieje staie monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli finansowej

oraz j e go po szcze 96 lnych element6w, a takae biel4ce r ozwi4zywanie zidentyfikowanych

problem6w.
7. Osoby przeprowadzaj4ce kontrolg finansow4 zobowi4zane s4 do przekazywarua

W6jtowi wszelkich informacji, kt6re mog4 wplywai na ocenq dzialarttakontroli w

U rzgdzie, w szczeg6lnoSci :
,/ roaric inwentaryzacyjnych,



'/ wykrytych oszustw imaniPulacji,
'/ uwag zewnEtrznych organ6w nadzoru i kontroli,

8. Ka1dy pracownik ma mozliwo{c zglaszanra uwag na temat funkcjonowania kontroli

finansowej oraz sugestii dotyczEcych jej usprawnienia lub modyfikacji.'
g. W przlpadku stwierdzenia,2e w systemie kontroli finansowej istniej4 potencjalne
niedoskonaloSci, mechanizmy kontrolne funkcjonuj4ce na obszarach, w kt6rych wykryto
nieprawidlowoSci podlegaj4ce ponorirnej ocenie i w razie potrzeby odpowiedniej modyfrkacji.


