Zarz4dzenienr 13/2014
z dnia 30.12.2014 r.
Wielkopolskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i N'asiennictwa
w Poznaniu
w sprawie wprowadzenia procedur realizacji budZetu zadaniowego w Wojew6dzkim
Inspektoracie Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa w Poznaniu
Na podstawie 0 10 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony I{oSlin i Nasiennictwa w
Poznaniu oraz
:

Ustawy z dnra27 sierpnia2}}9 r. o finansach publicznych (tj. D:r.U.22013
r.poz.885)
Rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia28 grudnia 20II r, w sprawie
sprawozdawczoSci budzetowej w ukladzie zadaniorym(Dz.U.22011 r. Nr 298
po2,1766 )
Zarzqdza sig co nastgpuje:

$ 1, Wprowadza sig w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony Ro5lin i Nasiennictwer w
Poznaniu,,Procedurg realizacji budzetu zadaniowego" w brzmieniu ustalonym w
zalqcznrkurn 1 do niniejszego zaruqdzenia.

Nadzor nad przestrzeganiem niniejszego zarz4dzeniapowrerza siE ZastEpcy
Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu.
$ 2.

$ 3. Zarzqdzenie

wchodziw Zycie z dniem 2 slyczma 2015 roku

GFEKTC}R

ZaNqcznrknr I
do Z,arzqdzenia Nr B l2AI 4
z:.

dnia30.f2.2014

PROCEDURA REALTZACJI BUDZETU ZADANIOWEGO W WOJEWODZKIM
INSPEKTORACIE OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W POZNANIU

$1
Ustala sig nastgpuj4ce etapy opracowywania bud2etu zadaniowego:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Przyjgcie zadan, podzadan i dzialan reahzowanych przez InspekcjE Ochr:ony RoSlin i
Nasiennictwa w Poznaniu
Przyjgcie miernik6w okreSlaj4cych stopief reahzacjr zadania,
Alokowanie kwot wydatk6w niezbgdnych do realizacji zadan
Opis sposobu pomiaru miernik6w.
Ustalenie sposobu ujgcia w ksiggach rachunkowych,
Spos6b t 2r5dla zhieranra danych do sprawozdari z wykonania budzetu zadaniowego

$2
OkreSlenie zadafr

Minister Finans6w w katalogu funkcji, zadan
nastgpuj 4c4 strukturg budZetu zadaniowego

i

podzadan na 2015 rok ustalil dla Inspektorat,u

:

Funkcja 21

- Polityka rolna i rybacka
zadanie2l.l - Rozw6j produkcji roslinnej i ochrona roslin uprawnych
Podzadanie 2\.L3 - Nasiennictwo
Dzialanre 21,\.3.2. - Nadz6r nad wytwarzaniem, ocen4 i oblotem materialem sier.mym
Podzadanie 2L1.4 - Ochrona RoSlin
Dzialanre 21.I.4.2 - Nadz6r nad zdrowiem roSlin, obrotem i stosowaniem Srodk6w ochron'y
roSlin
Inspektorat reahzowacbqdzie w 2015 roku jedno zadanie pn." Rozw6j produkcji ro5linnej i
ochrona ro5lin uprawnych".
CeI zadania - Zapewnienie warunk6w do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadamr
dobrej kultury rolnej.

Miernik

Stosunek hczby korrtroli

podlegaj 4cych kontroli (w sztukach).

i badaf laboratoryjnych do liczby

W ramach zadania wyodrgbniono 2 podzadanta:
- podzadanie pn. ,,Nasiennictwo"- miernik
(liczba)

: iloSi l<ontroli i

podrniot6w

baLdan laborator:yjnych

-

podzadanie pn. ,,Ochrona RoSlin"- miernik : iloS6 kontroli
(liczba)

i

badari laboratoryjnyoh

W ramach podzadania ,,Nasiennictwo" wyodrEbniono jeclno dzialanie pn.
- ,,Nadz6r nad wytwarzaniem, ocen4, obrotem, stosowaniern materialu siewnego"
- cel: przeprowadzenie optymalnej iloSci kontroli i badafi laboratoryjnych w zakresie nadzoru

nad wytwarzaniem, ocen4, obrotem i stosowaniem materialu siewqnego,
- rniernik; hczba stwierdzonych nieprawidlowoSci w stosunku do liczby przeprowadzonyr:h
badari i kontroli (hczballiczby, o/o)
W ramach podzadania ,, Ochrona roSlin" wyodrgbniono jedno dzialanie pn"
-,,Nadz6r nad zdrowiem roSlin, obrotem i stosowaniem Slodk6w ochronyr roSlin"
- cel: przeprowadzenie optymalnej iloSci kontroli i badari laboratoryjnych w zakresie nadzorrt
nad zdrowiem ro6lin, obrotem i stosowaniem Srodk6w ochrony roSlin.
- miernik : hczba stwierdzonych nieprawidlowoSci w stosunku do liczby przeprowadzonych

badaf i kontroli (liczballiczby,

%o)

$3
Spos6b wyliczenia miernik6w

Miernik

-

Stosunek liczby kontroli

i

badari laboratoryjnych do liczby podlmiotdw

podlegaj4cych kontroli (w szt).

1.

2.
3.

-

4.

-

Algorytm wyliczenia miernika :
Stosunek hczby kontroli i badaf laboratoryjnych do liczby podrniot6w podlegaj4cych
kontroli - alb gdzie
a. hczbakontroli i badari laboratoryjnych
b. ltczba podmiot6w podlegaj4cych kontroli tj. suma podmiot6w wpisanych do
rejestru WIORiN
Jednostka miary - sztuki/sztuki
Zrodlo pozyskania niezbgdnych danych do wyliczenia wartoSci rniernika:
Zintegrowany System Informatyczny,
Protokoly, rejestry, sprawozdania z ptzeptowadzonyoh l,lontroli oraz badzrn
laboratoryjnych,
Opracowania wlasne
Elementy ryzyka nie wykonania planowanej warloSci miernika:
finansowy
warunki klimatyczne wplywaj4ce na produkcjg roSlinn4 (np. .klgski zywiolowe),
sytuacja ekonomiczna w rolnictwie

Miernik - liczba kontroli i badari laboratoryjraych :
1, algorytm wyhczenia- suma przeprowadzonych

2.

jednostka miary- sztuki

3. Zrodlodanych i.w.
4. elementy ryzyka-i.w.

badah i kontroli

Zr6dlempozyskania danych do sprawozdaf s4 :
- w zakresie kwot - ksiggi rachunkowe,

- w

zakresie realizacli

miernik6w pisemne informacje kierownik6w dzial6w

merytorycznych

w terminie przypadajqcym co najmniej 2 tygodnie przed zloaeniern
sprawozdania zwraca sig do kierownik6w merytorycznych o informacjg na temat poziomu
wykonania miernik6w za dany okres sprawozdawczy. Na podstawie pozyskanych danych
oraz danych z ksi?g rachunkowych Gl6wny ksiggowy sporzqdza sprawo:zdanie.
Gt6wny ksiggowy

