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DziałIz) 
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie fiinkcjonowania adekwatnej, skutecznej i
efektywnej kontroli zarządczĄ'tj. działanpodejmowanych dla zapewnieniarealizacji celów i
zadan w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy , a w szczególności dla
zapewnienia:
- zgodności działalności zprzepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektyrłmości działania,
- wiarygodnoŚci spraw ozdafi,
- ochrony zasobów'
- prze strze gani a i promo wan ia zasad ety czne go p o stęp owania,
- efektyvmości i skuteczności przepływu informacji,
- zar ządzartia ry zykiem,

oświadczam,^że ii
fządovd3)fu kierowanej przęze mniel ednostce sektora finansów publicznych*

.................Gmina Bańniczka
(nł-w*nazwy ezłałva- azwa j ednostki sektora finansów

publicznych.)

Część Aa)

[] w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza.

Część 85)

[X] w ograniczonym stopniu funkcjonowała adękwatna, skuteczna i efektywna kontrola
załządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz zplanowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w
dziale II oŚwiadc zenia.

Część C6)

[] nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
ZastrzęŻerua dotyczące fuŃcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działariarri,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w
dziale II oświadc zenia.

CzęŚć D
Niniejsze oŚwiadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sp ot ządzania nini ej s ze go o świ adc zenia p o ch o dzący ch z:7 )

[X] monitoringu realizacji celów izadan,
[] samooceny kontroli znządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych8),
[] proce su zarządzartia ry zykiem,



[] audytu wewnętrznego,
[X] kontroli wewnętrznych,
[X] kontrol i zewnętrzny ch,
[] innych źrodeł informacji:
Jednocześnie oświadczam, że nie są mI znane
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

fakty lub ok które mogłyby
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Bartntczka, 30.04.20I7r. .............
(miej scowo ść, data) @eepis-minis+rvt<ierown jednostki)

* Niepotrzebne skreŚlió.

Dział II9)

I. ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
- Nieprawidłowości opisane w protokołach kontroli.
- Istotną słabością kontroli zarządczejjest brak udokumentowanego procesu identyfikacji
ryzyka.
Należy opisaó pruyczyny złożenta zastrzęŻen w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej,
np. istotną słabość kontroli zaruądczĄ, istotną nieprawidłowośó w funkcjonowaniu jednostki
sektora finansów publicznych albo działll administracji rządowej' istotny cel lub zadanie,
które nie zostały zreaIizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z
podaniem, jeżeli to mozliwe, elementu, którego zastrzeŻenia dotyczą, w szczegóIności:
zgodności działaIności z ptzepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i
efektyvmości działania, wiarygodności sprawozdń, ochrony zasobów, przesttzegaria i
promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepĘwu
informacj i Iub zatządzania ry zykiem.
2. Planowane dziaŁania' które zostaną podjęte w celu poprawy fuŃcjonowania kontroli
zarządczej.
- Wzmocnienie mechanizmów kontroli w obszarach, które vłykazały nieprawidłowości.
- Udokumentowanie identyfikacj i ryzyka na poszczególnych stanowiskach.

Należy opisaó kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczej w odniesieniu do zŁoŻonych zastrzeżen, vłlM z podaniem terminu ich
reahzacjt.

Dział III10)

Działatia, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy firnkcjonowania kontroli
znządczej.

1. Działania, klóre zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
Na 2016 rok zaplanowano przeprowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie:
- archiwizacji dokumentów, ptaldycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej, stosowania
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, poboru opłaty skarbowej' ewidencji
druków ś cisłe go zat achow ania.
- popmwności składanych informacji od nieruchomości od osób ftzycznych i prawnych,
terminowości i prawidłowości rozIiczałtia inkasentów, terminowości załatwiania wniosków
od osób ftzycznych i prawnych., rozliczania dochodów z najmu lokali.

Uświadomienie kierowników vłydziałów i samodzielne stanowiska o odpowiedzialności za
zapewnienie adekwatnej skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie ich działania.

ulne



/ Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy
niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II
oświadczenia Za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczęnię. W
oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działaria:
Kontrola punktu Przedszkolnego SPSK w Grązawach.
Ciągłe doszkalanie pracowników urzędu w zakresie wykonywanych swoich obowiązków.
Sledzenie nabieżąco zmieruające się przepisy prawa.

Nalezy opisaó najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu Za rok
poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały
podjęte.

objaśnienia:
1) Nalezy podaó nazNvę ministra, ustaloną ptzez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33
ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. I99 i
Nr 80, po2.717,22004 r. Nr 238, po2.2390 i Nr 273, po2.2703,22005 r. Nr 169, poz.1414
iNr249, po2.2104,22006 r.Nr45, poz.319,Nr I70,poz.I2I7 iNr220, po2.1600,22008
r.Nr 227, poz. 1505, 22009 r. Nr 42, po2.337, Nr 98, poz.8I7,Nr 157, poz. I24I i Nr 161,
poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie spotządzane jest

Przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej plzezniego funkcji.
'] W clziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełrua się tylko
jedną częśc z części A albo B' albo C przez zaznaczenie znakięm ''X'' odpowiedniego
wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Częśó D wypełnia stę niezaleŻnie od wyników
oceny stanu kontroIi zarządczej.
3) ńnister kierujący więcej niż jednym działem administracj i rządowej składa jedno
oświadczenie o stanie kontroli zatządczej w zakresie wszystkich kierowanych ptzez niego
działów, obejmujące również V?ąd obsługujący ministra. oświadczenie nie obejmuje
jednostók, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawv z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57 , poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz.I46,Nr 96, poz.620,Nr 123, poz.835,Nr 152, poz.1020 i Nr 238, po2.1578).
a) Częśc A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu
zapevłntłałącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa
oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodnośó
sprawozdań' ochronę zasobów, przesttzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
efektywność i skutecznośÓ przepłylvu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.5) Część B wypełnia się w przypadku' gdy kontrola zarządcza nie zapevłniŁa w
wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności
działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i
efektyr'vności działartia, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegartia i
promowania zasad etycznego postępowania, efektyrłmości i skuteczności przepływu
informacji lub zarządzariaryzykiem, z zastrzeżetiem przypisu 6.
Ó) Część, C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola znządcza nie zapewriła w
v,rystarczĄącym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z
przepisami prawa oraz pfocedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektyvmoŚci działania,
wiarygodności sprawozdatl, ochrony zasobów, przesttzeganiai promowaniazasad etycznego
postępowania, efektywności i skuteczności przepĘwu informacji oruzzarządzantaryzykiem.


