
fi;sr":'s)J,"lffi 
§",iJ,""

ośWiadczenie o stanie kontroli zarządczei

z-cy Dyrektora ośrodka lnterwencji Kryzysowei w Kobylnicy

za rokZOżO

Dział l

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej iefektywnej kontroli

zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacjicelów izadań w sposób zgodny z prawem,

efektywny, oszczędny iterminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

. z8odności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
o skutecznościiefektywnościdziałania,
. wiarygodności sprawozdań,
o ochrony zasobów,
. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
. efektywnościiskutecznościprzepływuinformacji,
. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, źe w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, tj. jednostce
organizacyjnej powiatu poznańskiego:

ośrodku lnterwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Część B

Część D

ljl:ir_r^"_9ry!1{.,r§l|_e,_oĘ§l? się na mojej ocenie i informacjach dostępnych W czasie sporządzania
nlnlejszego oswladczenla pochodzących z:

o monitoringu realizacji celów i zadań,
o samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli

zarządczej dla sektora finansów publicznych,
o procesu zarządzania ryzykiem,
o kontroliwewnętrznych,
o kontrolizewnętrznych.

ZASTĘPCA DYREKTO RA
ośrodka,W oWeJ

Kobylnica, 15.02.2021 r.
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wv,oikkóbytlli.a,powiat.pozain.pl
oślodeł lntelWe ncjI KryrysoWel w (obYlnicy, Ul- Pożnańsk6 95,62_006 robylnlca
Tel. 61 8150363,c-mail: oikłobylnica@powiat,pozn.n,pl

o W oBraniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna iefektywna kontrola zarządcza,

ZastrzeŹenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną
podjęte W celu popraWy funkcjonowania kontroli zarządczej,zostały op|sane W dziale ll oświadczenia.

Jednocześnie oświadczam. że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć natreść niniejszego oświadczónia.
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Działania, które zostaĘ podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej.

Dzial ll

1, Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubieglym.

- W Wyniku kontroli przeprowadzonej przez PCPR Poznań zalecono bieŻąca kontrolę nad prowadzeniem

dokumentacji indywidulanej podopiecznych hostelu ośrodka, w szczególności bieżące uzupełnianie

w lndywidualnym Planie Pracy, a w przypadku braku zasadności/możliwoŚci sporządzania dokumentów -
adnotację służbową w powyźszym zakresie. Ponadto zalecono bieżącą kontrolę nad prowadzeniem

dokumentacji osób korzystających ze Wsparcia W mieszkaniu chronionym treningowym, w szczególnoŚci w

opracowaniu i realizacji lndywidualnego Programu Wsparcia - w zakresie dokonywania WpisóW dot.
efektóW podjętych dzialań ipodpisywania zapisów przez specjalistów oraz ujednolicenia dokumentacji
indywidulanej w zakresie obowiązujących regulaminów pobytu w mieszkaniach chronionych;

- W wyniku kontroli przeprowadzanej przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli starostwa
Powiatowego w Poznaniu zalecono, aby nie dopuszczać do przyjmowania dokumentów potwierdzający
Wykonanie czynności określonych w umowach zlecenia bez wskazania daty ich sporządzania
ipotwierdzenia; zalecono nie dopuszczać do sporządzania niespójnych ze sobą dokumentów, będących
podstawą do wypłat zobowiązań wynikających z zawańych umów zleceń; zalecono, aby wynagrodzenia za
wykonanie czynności określonych w umowach dokonywać zgodnie z zapisami w nich zawartymi; zalecono
stosować się do zapisów art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz,U.2019.865
ze zm.) idokumentowaĆ przebie8 pojazdu w ewidencji przebiegu pojaudu potwierdzanej przez podatnika
na koniec każdego miesiąca;

- W wyniku kontroli przeprowadzanej przez Najwyższą lzbę Kontroli - Delegaturę W Poznaniu wniesiono
o Podjęcie działań mających na celu dostosowanie budynku Ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych
ruchowo.

Dział lll

planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- W miarę moŻliwoŚci przeprowadza się monitoring dokumentacji KlientóW pod względem sprawdzenia
komPletnoŚci dokumentów izapisów. Ewentualne braki w dokumentacji Klientów czy zapisach służbowych
są uzuPełniane W formie adnotacji przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za dany obszar
pracy;

- OŚrodek zobowiązal się dolożyć wszelkiej staranności w kwestii stosowania się do zapisów art. !,6 ust. 5ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2o19.865 ze zm.); w kwestii Wyna8rodzeń
bezosobowych polecono przygotowywanie dokumentacji i wyplat zgodnie z wydanymi zaleceniamipokontrolnymi;

- oŚrodek zobowiązał się do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do likwidacji barierarchitektonicznych w budynku; nawiązano współpracę z koordynatorem do spraw dostępności powiatupoznańskiego w celu uzyskania wsparcia merytoryc;nego; do czasu wdrożenia zmian wynikającychz dostosowania budYnku dla Potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo została wprowadronu no*.organizacja funkcjonowania oŚrodka , tj. przeznaczenie i wykorzystanie mieszkania chronionegotreningowego na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, które8o dotyczy ośWiadczenie:

oŚ.odekjnte_rweńcji Kryrysowej w l(obylnią. Ul. Poznańska 95, 62-m6 Kobylnica
Tel, 61 8150363,e-mail: olkkobylnlca@ poWl.t,poznan, pI
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- opra.oiani" Planu pracy w rocznej perspektywie,
- weryfikacja stanu bieżących wewnętrznych uregulowań,
- wprowadzono procedurę dokumentowania podróży służbowej,
- wprowadzono nowy Regulamin ZFŚs.

2. Pozostałe działania:
- aktualizacja Regulaminu Wynagradzania,
- wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka,
- wprowadzono rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
- wprowadzono Regulamin pracy zdalnej,
- wprowadzono procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
- wprowadzono procedury dot. zapobiegania rozprzestrze n ia n ia się choroby zakaźnej COVlD-19.

wV./w.oikhobyl'nica.pawiai.po.nan.pl
ośłod€ł htelwencji (ryżyśowej w Kobylnicy, Ul. Potnańrka 95,62-006 (obyhica
Tel, 61 8150363,€-m.ll: olkkobvlnica@poWl;t.pozna n, pl


