
 

 

 

Informacja o stanie kontroli zarządczej 

za rok 2019 
                                                                                     (rok, za który składane jest oświadczenie) 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej  

i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów 

i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności 

dla zapewnienia: 

 zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, 

 skuteczności i efektywności działania, 

 wiarygodności sprawozdań, 

 ochrony zasobów, 

 przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 

 efektywności i skuteczności przepływu informacji, 

 zarządzania ryzykiem, 

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej  

 

 Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu 
................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 

 

funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza, 

  

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania 

kontroli zarządczej: 

 

Doskonalono procedury kontroli zarządczej. Dokumentowano istniejący w placówce system  

kontroli zarządczej, m. in. poprzez prowadzenie rejestru procedur kontroli zarządczej w 

MiPBP w Nowym Tomyślu..    

Dokonano identyfikacji zadań, celów i ryzyk w 5 obszarach; tj. 

 obszarze organizacji i zarządzania biblioteką ( optymalne pod kątem ceny, jakości i 

terminu realizacji nabywanie towarów i usług, kontynuacja prac zmierzających do 

uporządkowania dokumentacji archiwalnej, kontynuacja badania satysfakcji 

użytkowników i analiza funkcjonalności biblioteki) 

 obszarze podnoszenia jakości infrastruktury bibliotecznej (dostosowanie budynku do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poprzez dobudowanie szybu 

windowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu windowego) 

 obszarze doskonalenia zawodowego pracowników (organizacja szkole,ń 

wewnętrznych dla pracowników bibliotek z terenu powiatu nowotomyskiego) 

 obszarze działalności podstawowej związanej z gromadzeniem zbiorów 

bibliotecznych,  ich aktualizacją i udostępnianiem (uruchomienie zintegrowanego 

katalogu on-line bibliotek publicznych powiatu nowotomyskiego;digitalizacja 

zbiorów regionalnych) 

 obszarze poszerzania zakresu bibliotecznych usług (wprowadzenie czytników 

umożliwiających korzystanie z e-booków) 

   w obszarze działalności wydawniczej biblioteki (kontynuacja serii wydawniczej 

Nowotomyskiego Piętra Wyrazów Literackich). 



 

 

 

 Nie zidentyfikowano obszarów i zadań zagrożonych wystąpieniem istotnego ryzyka. 

Wyznaczone w poszczególnych obszarach zadania poddano monitorowaniu i ocenie, 

wyznaczając kierunek działania w tym zakresie. Dokonano samooceny systemu kontroli 

zarządczej. 

 

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania 

kontroli zarządczej: 

Dalsze doskonalenie procedur kontroli zarządczej w placówce.  

Dokonanie ponownego przeglądu zadań, celów i ryzyk oraz podjęcie odpowiednich działań, 

ze szczególnym uwzględnieniem: organizacji pracy i zarządzania biblioteką; podnoszenia 

jakości infrastruktury bibliotecznej, szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, 

poszerzania zakresu usług bibliotecznych, gromadzenia zbiorów bibliotecznych – ich 

aktualizacji i udostępniania; działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteki oraz działalności 

wydawniczej.     

Nasilenie monitorowania   zadań, celów i ryzyk w  w/w obszarach.    

  

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie 

sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: 

 monitoringu realizacji celów i zadań, 

 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych .  

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby 

wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. 

 

 

Nowy Tomyśl; 19 lutego 2020 r.                                                   Lucyna KończaL-Gnap 
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