
Dział 11)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
URZĘDU GMINY BARTNICZKA

(nazwa jednostki)
za rokŻ017

(rok, zaktóry składana jest informacja)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej, tj. działń podejmowanych dla zapewnienia realizacji."ió* i zad,ań w sposób zgodny z
prawem' efekfywny, oszczędny i terminowy, aw szczególności dla zapewnienia:

' zgodności działalności zptzepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,o skuteczności i efektywności działania,
. wialygodnościsprawozdań,
. ochrony zasobów,
. przestr zegania i promowania zasad etycznego postępowania'
. efektywności i skutecmości przepĘwu informacji,
. zarządzarliaryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce seklora finansów publicznych
GMINY BARTNICZKA

(nazwa j ednostki sektora finansów publicznych*)

X Część A2)
w wvstarczaiącym stopniu funkcionowała adekwatna. skuteczna i efektvwna kontrola zarządcza.

Część D
Niniejsza informacja opiera.się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzanianiniejszej
informacj i pochodzących z:' )

monitoringu realizacji celów i zadafi,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
zar ządczej dla sektora fi nansów publicznych E ),

procesu zar ządzania ryrykiem,
kontroli wewnętrznycho
kontroli zewnętrznych,

Jednocześnie informuję, Że nie są mi znane inne fakĘ lub okoliczności,
niniej szego oświadczenia.
B artniczka, 30.03.20 I 8 r.
(miejscowośó, data)

które mogĘby wpłynąó na treśó

Dział 116)

l. Zasttzeżenia dotyczące fuŃcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Nie doĘcry

\u].'y opisać przyczyny złożenia zastrzeżen w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną
słabość kontroli zaruądczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie,
które nie zostały ztealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarźądczej,wrazzp-odaniem' jezeli to
mozliwe, elementu' którego zastrzeżenia doĘczą, w szczegóIności: zgodności działańości'z prżepisami
prawa oraz procedurami wewnętrznymi' skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycmego postępowania, efekryrvności i
s kute czno ś c i przepĘrvu informacj i Iub zar ządzani a ryzyki em.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zaruądczej.
Nie doĘczy



Nalezy opisaó kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej w odniesieniu do złoŻonych zastrzeżen, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III7)
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działaria, które zostały zaplanowane na rok' którego doĘczy oświadczenie:
nie doĘczy

Nalezy opisać najistotniejsze działania. jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsza informacja
w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II informacji za rok poprzedzający rok,
którego doĘczy niniejsza informacja.

Ż. Pozostałe działania:
brak

Nalezy opisaó najistotniejsze działania, niezaplanowane w informacji za rok poprzedzający rok, którego
óotyczy niniejsza informacja, jezeli takie działania zostały podjęte.

Wójt G niczka

'ański
a iednostki)

Objaśnienia:

1) w d'ia1e I, w za1eżności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jebną część z
części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem ''X'' odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części
wykreśla Się. Częśó D wypełnia się niezaleŻnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
'' Częśc A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniłałącznie
wszystkie nasĘpujące elementy: zgodnośó działalności z przepisarni prawa oraz procedurami
wewnętrznymi' skuteczność i efektywnośó działanla. wiarygodnośó sprawozdń' ochronę zasobów,
przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepĘvru
informacj i oraz zarządzanie ryzykiem.
') Częśó B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządczanie zapewniła w wystarczĄącym stopniu
jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działwia, wiarygodności sprawozdań, ochrony
zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycmego postępowania, efektywności i skuteczności
przepĘwu informacji lub zarządzania ryzykiem' zzastrzeżeniem przypisu 6.
*' Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu.
Żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi' skutecmości i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,
przestrzegania i promowarria zasad eĘcznego postępowania, efekt1łvności i skuteczności przepĘwu
i nformacj i or az zarządzania ryzyki em.

') Znakiem "X'' Zaznaczyó odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenla punktu ''innych źródeł
informacji'' naleŻy je wymienić.
'\ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dzialeIniniejszej informacji zaznaczono częśó B albo C.
'' Dzial III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego
dotyczy niniejsza informacja, była zaznaczona częśó B albo C lub gdy w roku, którego doĘczy niniejsza
informacja, byĘ podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu popmwę funkcjonowania
kontroli zarządczej.


