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Zablcznik nr 2 
do ZarZlJ.dzenia Nr 2/2013 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 8 stycznia 2013 r. 

Anklem do samooceny kontroll zarzatdczej dla klerownik6w kom6rek organizacyjnych w U~zie Gmlny Sochocln 

---- .... 1'.......... --------------- .- --------------- ----------- _.. ----.- .-----


Lp. PYTANIE TAK NIE Trudnoto 
oceniC 

a) Odnleslenle do regulacjl: procedur, zasad, 
przyjt::tych rozwi'lZCln lub wskazanle Innych 
dowod6w potwlerdzajClcych odpowledz TAK 

alba 
b) uzasadnlenle odpowledzi NIE; 

Inne UWAGI 

1 Cry pracownlcy SCI informowanl 0 zasadach etycznego postf3Xlwanla? 

2 Cry PanVPan wie jak naleiy sit:: zachowac, w przypadku gdy bt::dzie PanV 
Pan 5wladklem powainych naruszen zasad etycznych obowiCIzujClcych 
w Urzt::dzle Gminy Sochocln ? 

3 Cry bierze Pan/Pani udzlal w szkolenlach w wystarczajeacym stopniu, aby 
skutecznie reallzowac powlerzone zadania? 

4 Cry w PanVPana kom6rce organlzacyjnej zostaly plsemnie ustalone 
wymaganla w zakresle wledzy, umlej~tnoScI I cIoSwladczenla konieczne do 
wykonywanla zadan na poszczeg61nych stanowlskach pracy (np. zakresy 
obowlClzk6w, opisy stanowlsk pracy)? 

5 Cry dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy pracownlk6w z PanVPana 
kom6rkl organlzacyjnej? 
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6 Czy pracownlcy zostall zapoznanl z kryterlaml, za polTlOCCl ktOrych 
dokonuje Panl/Pan oceny wykonywania przez nich zadan? - naIety 
odpowiedzJeC ty/ko w przy{JlJdku, gdy odpowledi na pytanle nr 5 brzml 
TAK 

7 Czy pracownlcy w Panl/Pana kom6rce organlzacyjnej maji!l zapewnlony 
w wystarczajQCYm stopniu dostf:p do szkoleri nlez~nych na 
zajmowanych przez nlch stanowlskach pracy? 

8 Czy pracownlcy w Panl/Pana kom6rce organlzacyjnej posladajCl wled~ 
I umlej~okl konieczne do skutecznego reallzowania przez nlch zada"!? 

9 Czy Istnle~ce w Urz~zle Gmlny Sochodn procedury zatrudnlanla 
prowadzq do zatrudnlania os6b, k:t6re posIadajCl poiCIdane na danym 
stanowlsku pracy wiedz~ I umlej~tnokl? 

11 Czy przekazanle zadan I obowiClZk6w pracownlkom w Panl/Pana kom6rce 
organlzacyjnej nastf:puje zawsze w drodze plsemnej? 

12 CZy uprawnlenla do podejmowanla decyzjl, zwrctszcza tych 0 blei:QCYm 
charakterze, SCI delegowane na nlisze szczeble Panl/Pana kom6rk1 
organizacyjnej? 

13 Czy zostaJ okreSlony og61ny eel funkejonowania Urz~u Gmlny Sochodn 
np. w postacl misji (poza statutem lub UstaWCl powolujClCCl jednostk~)? 

14 Czy w Urz~zle Gmlny Sochocin zostafy okre~lone cete do oslCIQni~cla lub 
zadanla do reallzaejl w biezQCYm roku w Innej formle nli regulamin 
organlzacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan dzlaJalnoklltp.)? 

15 CZy eete I zadania Urz~u Gminy Sochocin na bleZClcv rok majCl okre~lone 
mlerniki, wskainlkl bCldi Inne kryteria, za pomOcct ktOrych mozna 
sprawdzlc czy eele i zadanla zostafy zreallzowane? - na/eiy odp:>WledzleCl 
tylko wprzypadku, gdy odp:>wledi na pytanle nr 14 brzml TAK 

16 Czy Panl/Pan wyznacza eele do osli!IQni~a I zadania do zrealizowanla 
przez pracownlk6w Panl/Pana kom6rkl organlzacyjnej w bleii!lcvm roku? 
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17 Czy na bl~CO monitoruje Pani/Pan stan zaawansowanla realizacjl 

powierzonych pracownikom zadao? 

23 Czy pracownlcy w Panl/Pana kom6rce organizacyjnej maj~ bleiclcv dostftp 
do procedur/lnstrukcjl obowl~zuj~ch w Ur~zle Gmlny Sochocln (np. 
poprzez Intranet)? 

24 Czyw U~zie Gmlny Sochocln zostcHy zapewnione mechanlzmy 
(procedury) sNiclce utrzymaniu CIClQk>ScI dzlamlnoSci na wypadek awarU 
(np. poiaru, powodzl, powaznej awarii)? (jeSlI TAK - prosze przejsc do 
~ pytania, jeS/1 NIE p~ przejsc do pytania nr28) 

2S Czy pracownlcy Panl/Pana kom6rk1 organlzacyjnej zostall zapoznanl 
z mechanlzmami (proceduraml) sNz~ml utrzymanlu dziatalnoScI na 
wypadek awarll? 

26 Czy w Panl/Pana kom6rce organizacyjnej SCI ustalone zasady zast:f:pstw 
zapewnlaNcych sprawn~ pra~ kom6rkl w przypadku nieobecnokl 
poszczeg6lnych pracownlk6w? 

27 Czy Panl/Pana zdanlem Istnieje sprawny przepfyw informacji wewn~trz 
Panl/Pana kom6rki organlzacyjnej? 

28 Czy Panl/Pane zdanlem Istnleje sprawny przepfyw informacji poml~ 
poszczeg6lnyml kom6rkaml organlzacyjnymi w U~zle Gmlny Sochocin? 

30 Czy Pani/Pana kom6rka organlzacyjna utrzymuje efektywne kontakty 
z podmiotaml zewn~nyml, kt6re maj~ wptyw na reallzacj~ jej zadao (np. 
z Innymi u~mi, kllentaml)? 

32 Czy zach~ Pani/Pan pracownlk6w do sygnalizowanla problem6w 
I Z8groZeO w realizacjl powlerzonych 1m zadao? 
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