Zal<tcznik do rozporz<tdzenia Ministra finans6w
z dnia 2 grudnia 20 lOr. (poz. 1581)

Oswiadczenie

0

stanie kontroli

zarz~dczej

W6jta Gminy Slawno
za 2012 rok
(rok. za klory skladane jesl oswiadczenle)

Dzial I
lako
osoba
odpowiedzialna
za
zapewnienie
funkcjonowania
adekwatnej,
skutecznej
efektywnej kontrol i zarZ<tdczej, tj. dzialan podejmowanych dla zapewnienia realizacj i cel6w
i zadan w spos6b zgodny z prawem, efektywny, oszcz~dny i terminowy, a w szczeg61nosci dJa zapewnienia:
zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn~trznymi,
skutecznosci j efektywnosci dzialania,
wiarygodnosci sprawozdan,
ochrony zasob6w,
przestrzegania i promowania zasad etycznego post~powania,
efektywnosci i skutecznosci przeplywll informacji,
zarZ<tdzania ryzykiem,
oswiadczam, ze w kierowanym przeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych
....................................... ............ Urzfdzie Gminy Slawno ....................................... .
(lIa2wa jednostki seklara finans6w publicznych)

Cz~c

I

A
w wystarczajetcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzetdcza.

~B

o

w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzetdcza.

(ZaslrzeZenia dOlYC7.l\Ce funkcjonowania kanlroli Z<1rZildczej wraz z planawanymi dzialalliami . kl6re zaslan1\.
zarzqdczej, zostaly opisanc w dziale II oswiadczenia .)

o

padj~te

w celli papraw)' funkcjonowania kontroli

nie funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzetdcza.

(Zastrzezenia dOlyczqce funkcjonawania konlroli zarz'ldc zcj wraz z planowanymi dZlalaniami, kt6re zostanq
zarz'ldczej, zastaly apisanc w dziale II oswiadczenia.)

cz~sc

podj~te

w celu pop raw)' runkcjanowania kanlrali

D

Niniejsze oswiadczenie opiera si~ na mojej ocenie i informacjach dost~pnych w czasie sporzetdzania niniejszego
oswiadczenia pochodZ<tcych z:
I monitoringu realizacji ce16w i zadan,
I samooceny kontroli zarzetdczej przeprowadzonej z uwzgl~dnieniem standard6w kontroli
zarzetdczej dla sektora finans6w publicznych,
I procesu zarzetdzania ryzykiem,
o audytu wewn~trznego,
I kontroli wewn~trznych,
I kontroli zewn~trznych,
I innych zr6dd informacj i ...... " ... " ... . , ... ..Regu/aminow i procedur obowiqzujqcyclt w Urz(dzie Gminy,
udzielanych pracownikom pelnomocniclw i upowaznien ........ .. ....................................................... .
lednoczeSnie oswiadczam, ze nie Set mi znane inne fakty lub okolicznosci, kt6re moglyby wplynetc na treSc
niniejszego oswiadczenia,

owiak
Slawno, dnia 30 kwietnia 2013
(miejscowosc, data)

(podpi

r

•
Dzial II
I.

Zastrzezenia

dotycz~ce

funkcjonowania kontroli

zarz~dczej

w roku ubiegtym .

...... '" ...... '" ...... '" .. , ................ ... nie dotyczY ...... ... '" ...... '" ...... '" ...... .................. '" .. ,
NaleZy opisac przyczyny zlozenia zastrzezeil w zakresie t'unkcjonowania kontroli zarzqdczej, np. islolnil sla bosc kontroli zarzildczej, istotnll.
nieprawidlowosc w funkcjonowanill jednoslki, iSlotny cel lub zadanie, kt6re nie zoslaly zrealizowane, niewystarczajilcy monitori ng kontroli
zarzll.dczej, wraz z podanlem, jei:eli to moZliwe, elemenlu, kt6rego zastrLeZenia dotycza., w szczeg6lnosci: zgod nosci dzialalnosci
z przepisami prawa oraz procedurami wewn~lrznymi, skutecznosci i efektywnosci dzi alania, wiarygodnosci sprawozdail, oc hrony zasob6w,
przeslrzegania i promowania zasad etycznego pos t~powania , efeklywnoSci i skutecznosci przeplywu informacji lub zarzll.dzania ryzykiem.

2.

Planowane dziafania, kt6re

zostan~ podj~te

w celu poprawy funkcjonowania kontroli

zarz~dczej .

... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ...... ... Ilie dotyczY ..... , ..................................................... .
NaleZy opisac kluczowe dZialania, kt6re zostanll. podj~te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzll.dczej w odniesie niu do zlozonych
zastrzezeil, wraz z podaniem terminu ich realizacji .

Dzial III
Dziafania, kt6re zostaty
I.

podj~te W

ubiegtym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli

zarz~dczej.

Dziafania, kt6re zostaty zaplanowane na rok, kt6rego dotyczy oswiadczenie:
.......... ........................................ .nie dotyczY ........................................................ .

Nalezy opisac najislolniejsze dzialania, jakie zoslaly podj~le w roku, kt6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie w odniesJcnili do planowanych
dzialail wskazanych w dzi ale " oswiadczenia 7..a rok poprzedzajll.cy rok, kt6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie.

2. Pozosta1e dzialania:
.................................................. .nie dO/yczY ........................................................ .
NaleZy opisac najistolniejsze dzial an ia, niezaplanowane w oswiadczeniu za rok poprzedzajll.cy rok , kt6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie,
jezeli takie dzialania zostaly podj~te .

