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Załącznikrrr 3 do Regulaminu Kontroli Zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. stanisława staszica w kościelcu
za rok

........łB.ł:8.

Dział Il)
Jako osoba odpolviedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,

aw szczególności dla

zapewnienia:

-

zgodności działalnościzprzepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-

skuteczności i efektywności działania,

-

wiarygodności sprawozdań,

-

ochrony zasobów,

-

przestrzegania i promowania zasad eĘcznego postępowania,

-

efektywności i skutecznościprzep§rłu informacji,

-

zarządzania ryzykiem,

oświadczam , że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych - w Zespole Szkół
Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im: Stanisława Staszica w Kościelcu

CzęśćA

E

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adękwatna, skuteczna i efekĘwna kontrola zarządcza,

CzęśćB

ńw

ograniczonym stopniu funkcjonowała adęlałratna, skuteczna i efektywna kontrola zarądcza.

Zastrzężenia doĘczące funkcjonowania kontroli zarądczej wraz z planowanymi działaniami, które
rsstaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarądczej, zostaĘ opisane w dziale II
oświadczenia.

CzęśćC

E

nie funkcjonowała adelovatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżęnia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli.-zarządczej, zostĄl opisane w dziale II
oświadczenia,

\

CzęśćD

Niniejsze oślr,iadczenie opiera się na mo.jej ocenie iinforrnacjach dostępn1 ch
nin ie_j szego ośrviadczenia pochodzących z:

Ę nlonitoriIlgu

ri

czasie sporządzania

realizacji celów i zadań,

El samoocelly kontroli zarządczej przeprorvadzonej z uwzględnienienl standardórr kontroli zarzadczej
dla sektora

fi nan

sów publiczr-ryclr,

E

procesu zar ządzanla ryzykiem,

E

audYu wewnętrznego,

E

kontroli wewnętrznych,

B

kontroli zewnętrznych,
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Jednocześnie oświadczam, że nie są mi zrane inne
treśó niniej sze go oświadczęnia,

faĘ lub okoliczności, które

mogĘby wpłynąć na
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Dział II2)

1.

Zastrzeżęnia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nalezy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np.
istotną słabośókontroli zarządczej, istotną nieprawidłowośćw funkcjonowaniu jednostki sektora
finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostaĘ
zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeźeli to mozliwe,
elementu, którego zastrzeżenia do\lczą, w szczególności: zgodności działalnościz przepisami prawa
oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efekłwnościdziałania, wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności
i skuteczności przepĘrł.u informacji lub zarządzania ryzykiem.
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Nalen, opisać kluczolve dzialania, które zostarlą podjęte w celu popra\\y funkcjonor,vania kontroli
zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, r.vraz z podaniem ternrinu ich realizacji.

Dzial III3)

DziŃanią które zostĄ podjęte w ubiegł5łnroku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1.

Dzińania, które zostĄ zaplanowane na rok, którego doĘcąl oświadczenie:

.Cl^

c

Należy opisać najistotniejsze dzińanią jakie zostńy podjęte w roku, którego doĘczlt niniejsze
oświadczeniew odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczeniaza rok
poprzedĄący rok, którego dotycry niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie
wypełnia się tego punktu.

2.

Pozostałę dzińania:

Nalezy opisać najistotniejszę dzjńania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok,
któ re

go doĘ czy

n in i ej

sze o świadc zen ie, j eżeli takie dzińania zo

stĘ p odj ęte.

Obiaśnienia:
W dziate ! w zalezrościod wyników oceny stanu konforo h zarądczej,qpeŁria Ę tylko jedą częsc z cąściA
albo B, albo C przaz zAmaczpnię makiem ,,X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części r,vylfiqśla sĘ.
CzęśćD wpehria się niezalemie od wyników oceny stanu kontoli zaządczĄ.
1)

z1

Dńńn

sprządzmly

jest

w

prąpadĘ

gdy w dziale I niniej szego oświadczenia zazrrra;zano cąśó B albo C

.

arckpptzsdzĄący roĘ którego dotyczy
niniejsze oświadczenie,byłazaztaczalaczęśóB albo C lubgdywrrrĘ kórego dotycryniniejsze
oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane dziŃaniamające na celu poprawę fuŃcjonowania
kontroli zarądczej.
sl Dział Itr sporządza się w prąrpadku, gdy w dzjale I oświadczenia

