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Zalacznik Nr 4
do Zarzadzenia Nr 1751tZ
Prezydenta Grudziadza
z.dnia 17 maja-20n r.
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niewySlarczajqcy monitoring konIroli zarzqdczej. wraz z podaniem, jezeli to mozliwe. elementu. kJórego zastnetenia t/Qtyczq. w
s=ególnosci: zgodtws<:iJziolalnosci z pnepisami prawa oraz procedurami wew~tf%nymi. skutecznosci i ejektywna:fci dzialania.
wiarygodnosci sprawozdan. ochrony .zasobów. przestrzegania i promowania %Osadetycznego postfpowania. efiiktywnosei i
skurecznoscipnep/ywu.tnformacjtlub
zarzqdzania ryzylriem.
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Oswiadczenie
IJ A Z A D M
stanie kontroli zal'7..adczej
w grudzi
za rok2012
Wydziel

Czesc I

J S K
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2.

Planowane dzialania, które zostana podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarzadczej:
Nie dotyezy
Nalezy opisac kluczowe dzialania.bóre zostDnqpodjfte w celu poprawy.fUnkcjonowania
kontroli zarzqdcze}

~

w odnieslentudozlozonychzastr:ezen.wrazz podaniemterminuichrealizacji

~
cIIIiI-'--2&lr"f/t--t"9'-"'.
~;..__._..........................
Jako osoba odpowiedzialna. za zapewnienie funkcj0-'t0~ania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarzadczej, tj. dzialan podejmowanychdli"ZiipeWiiierna"re~W~lów
i zadan w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczedny i terminowy, a w szczególnosci
dla zapewnienia:
zgodnoscidzialalnosciz przepisamiprawa orazprocedUJamiwewnetrznymi,
skutecznoscii efektywnoscidzialania,

Czesc III
Dzialania, które zostaly podjete w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarzadczej.
l. Dzialania, które zostaly zaplanowane na rok. którego dotyczy oswiadczenie:
Nie dotyczy
Nolety opisac najistotniejszedzialania.jakie zostaly pod}'Itew roku, którego dotyczy niniejsze oswiadc:zenie

wiarygodnosci. sprawozdan,

IV odniesieniu do planowanych dzialan wskazanych w CZfISci11 oswiadczenia za rolr.pOplUdzajqcy rok, którego
dotyczy niniejsze oswiadczenie. W oswiadczeniu za 20/2 rok nie wypelnia si'l tego punlctu.

ochronyzasobów,
przestrzeganiai promowania'zasadetycznegopostepowania,

2. Pozostale dzialania:

.

efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji,

zarzadzaniaryzykiem,

Nie dotyczy
oswiadczam,

ze w kierowanej

przeze

nrie

jechlostce

organizacyjnej

gminy

-

miasto

Nalezy opisac najisJotniejsze. dzialania. niezaplanowane
w oswiadczeniu
niniejsze.oswiadczenie,
jeieli takie dzialania.zostaly pod}'Ite.

Gl11dzia4z

funkcjonowala adekwatna, skuteczmr i efektywna kontrola zarzadcza:

w ograniczonym

rok. którego dotyczy

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie sa mi znane inne fakty lub okolicznosci, które moglyby wplynac
na tresc niniejszego oswiadczenia.

X w wystarczajacym stopniu I)

O

za rolr.poprzedzajqcy

stopniu2)

O nie funkcjonowala.3)
"i"~

W pnypad/al
ZllZ1JQ~ ,ia kwadratu 2 lub 3 zastr:ezenia
dolyczqc8. funkcjonowania
kontroli zanqdczej
wraz
zoswiadczenia.
planowanymi dzialaniami. kJóre zostanq podjfte w celu poprawy .fUnkcjonowania konJroli zl1TZ4'iczej,nalezy apisac w Czrici II
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Niniejsze oswiadczenie opiera sie na mojej ocenie i infonnacjach dostepnych w czasie
sporzadzania niniejszego oswiadczenia pochodzacycQ. Z:4)
.
X monitoringu realizacji celów i zadan,
X samooceny kontroli zarzadczej przeprowadzonej z uwzglednieniem standardów kontroli
zarzadczej dla sektora finansów publicznych,S)
X procesu zarzadzania ryzykiem,
O audytu wewnetrznego,
X kontroli wewnetrznych,
X kontroli zewnetrznych,
.
. .

.
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X.innychzródel informacji:informacjeod klientów- gosci Schroni~a Mlodziezowegooraz

wychowanków
i ichrodziców.

.
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Czesc II
L

Zastrzezenia dotyczace funkcjonowania kontroli zarzadczej w roku ubieglym:

Nie dotyczy
Nalezy opisac przyczyny zlozenia zastr:ezen w zakresie funkcjonowania konll'oli %Of%qdczej.np. istotna slabosc kontroli zar::qdczej.
istotna nieprawidlowosc w fUnkcjonowaniu jednostki organizacyjnej. istotny cel lub zadanie, kJóre nie zostaly zn:olizowane.
niewystat'C%ajqcy monitoring konJroli ZQf%qdczej.wraz z podaniem. jezeli to mozliwe. elementu. którego :zasu-.ezeniadotyczq. w

Objah.ienia:

rl

~

., Znakiem ,){"
zaznacza si9 w przypadku, gdy kontrola zarza<lc:zaw wystarczajacym stopniu. zapewnila lacznie wszystkie.
nastepujace elementy: zgodnosc dzialalnosci z pnepisami pnwa oraz procedurami wewnetrznymi. skutecznoSC i efektywnosc
dzialania, wiarygodnosc sprawozdan, ochron9 zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego poSfWOwania,
efektywnosc i skutecznoSC p'nepIywu informacji oraz zarzadzanie tyzykiem.
., Znakiem ,,,C"
zaznacza si9 w przypadku, gdy kontrola zarzadcza nic zapewnila w wystarczajacym stopniu jednego lub'wiecej
z wymienionych elementów: zgodnosci dzialalnosci z pnepisami prawa oraz procedurami wewnetrznymi, skuleCZllOsci i
efek1ywnosci dzialania, ~ wiarygodnosci sprawozdan. ochrony zasobqw, przestrZegania i promowania zasad etYcznego
postwo":ani.. efektywno§C:ii skut=osci
pneplywu int'iJnnacji lub zamidzania ryzykiem.
.
~
3, Znakiem"x"
zaznacza sie w przypadku, gdy kontrola ~cza
nie zapewnila w wystmczajacym stopniu :ludnego z
wymienionych elementów: zgodnosci dzialalnosci z pnepisami prawa. oraz procedurami wewnetrznymi, skutecznosci i
efektywno§C:i dzialania, wiarygodnosci sprawozdan, .ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego
poSlwowania, efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji oraz zwzadzania ryzykiem.
') Naloty zaznaczyc.znakiem .;t.:' odpowiedni wiersz.
., Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia l6 grudnia 2009 r. \Yspmwie standardów kontroli zarzadcuj dla sckIon finansów
publicznych (Oz. Urz. Min. FilL Nr IS, poz. 84).

