
Dział Il)

oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
URZĘDU GMINY BARTNICZKA

(nazwa jednostki)
za rok 2018

(tok, za który składana jest informacja)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontrolizarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadan w sposób zgodny zprawem' efektywny, oszczędny i terminowy, aw szczególności dlażapewnienia:. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrunymi,o skuteczności i efektywności działania,. wiarygodnościsprawozdań,
. ochrony zasobów'
o przestrzegania i promowania zasadetycznego postępowania,o efektylvności i skuteczności przepĘwu informacji,. zarządzaniaryzykiem,

oświadczam , Że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
GMINY BARTNICZKA

(nazwa j ednostki sektora fi nansów publicznych*)

X Część A2)

Część D
Niniejsza.informacja opiera.się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzanianiniejszej
informacj i pochodzący ch z:5)
monitoringu realizacji celów i zadań,,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
zar ządczej dla sektora fi n ansów pu blicznyc h 

8),

procesu zar ządzania ryzykiem,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,

Jednocześnie informuję, ze nie są mi znane inne fakty
nilliejszego oświadczenia.
Bartniczka, 29.03.2019 r.
(miejscowośó, data)

lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść

Wójt G

\niczka
ieg[riski

Dział 116)
(podpis kiercj ia j'ędnostki)

l. ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarząd'czej w roku ubiegĘm.
Nie doĘczy

\u]'a opisać przyczyny złoŻenia zastrzeŻen w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną
;ła.bośe. 

kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjońowaniu jednostki, istotrry cel lub zadanie,
które nie zostaŁy ztealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarźądczej,wrazzpldaniem, jeŻelito
mozliwe, elementu, którego zastrzeŻenia doĘczą, w szczógólności: zgołnosói aziałatności z priepisami
prawa oraz procedurami wewnętrmymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawbzdń,
o.chrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania' efekiywności i
skuteczności przepływu informacj i lub zar ządzani a ryzyki em.

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



Nalezy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej w odniesieniu do złozonych zastrzeŻeń, wtaz z podaniem terminu ich realizacji.

DziałIII7)
Działania, które zostały podjęte w ubiegĘm roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, 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 niniej sza informacja.

2. Pozostałe działaria:
brak

Nalezy opisaó najistotniejsze działania' niezaplanowane w informacji za rok
doty czy niniej sza informacj a, j eŻel i takie działania zostaĘ podj ęte.

którego

wójt G

(podpis kie
objaśnienia:

') W dziale I,w zaleŻności od wyników oceny stanu kontrori zarząd,czej, wypełnia się tylko jedĄ 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.
'' Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządczaw wystarczającym stopniu zapewniłałącznie
wszystkie następujące elementy: zgodnośó działalności z przepisami prawa. oraz procedurami
wewnętrznymi, Skuteczność i efektywność działania' wiarygodność sprawozdń, ochronę zasobów,
przestrzeganie i promowanie zasad eĘcznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu
informacj i oraz zarządzanie ryzykiem.
') Część B wypełnia się w prąypadku, gdy kontrola zarządczanie zapewniła w wystarczającym stopniu
jednego lr-rb rvięcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami pra-wa Óraz
procedurami wewnętrznylni, skuteczności i efektywnoŚci działania, wiarygodnoŚci sprawozdań, ochrony
zasobów' przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności
przepływu infonnacji lub zarządzania ryzykiern , Z zastrzeŻeniem przypisu 6.u)Częsc C wytrlełnia się w przypadkLr' gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczĄącyrll stopniu
zadnego z wynrienioIrych elellentóvr': zgodIlości działalności z przepisalrli prawa oIaZ prooedltrarlli
wewnętrznymi, skuteczności i efektyrł,noścj działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobólł',
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu
informacj i or az zarządzania ryzykiem.

' Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu ''innych źródeł
informacji'' naleŻy je wymienić'
o).Dział 

II sporządzany jest w przypadku, gdy w dzia|eIniniejszej informacji zaznaczono część B albo C.
" Dział III sporządza się w przypadku' gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzapcy rok, którego
dotyczy niniejsza informacja, była zaznaczona częśó B albo C lub gdy w roku, którego doĘczy niniejsza
informacja, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania
kontroli zarządczej.


