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Jako o,oba odpowiedzialna za .apewnlenie funkcjonowania adekwatnej, ,kutecznej I efektywnej kontroli
za"ądc,ej, tJ, d,iałań podejmowanych dla zapewnienia reali,acji celów i ladań w sposób 'godny z prawem,
efektywny,O~<L~dnyIletminowy, a w >.<e,ególno>ddl. zapewnieni.,

• zgodności działalności. przepisami prawa ora, procedurami wewnętrznymi,
• ,kuteczno<ci I efeklywno<cld'iałania,
• wiarygodno,d ,prawo,dań,
• ochrony,a,obów,
• pfZe'trze~anial promowanialO,.d etycznego postępowania,
• efektywnośd i skuteczności przepływu informacji,
• ,arządzania ry,ykiem,

oświadczam, je N kiera'l,a", ",/kle,a"a"" eR~'"'' "'Rie ~,iale/~,iala," a~",IRI5!"',!i "'~" ~ej"/w kierowanej
p"eze mnie Jedno'tce .ektor. flnansów publitlnych'

Z"'p6ł SZkólw Motkowicach

(nazwa/nazwy dzlatu/d'ialów adminlsHacjirządowej/nazw. jednostki sektora finam6w publlc,nych 'l
Czę!.tA'1

W'I wwy,tarczająCymstopniu funkcjonowała adekw>!na, skutec,na Iefektywna kontrola ,arządc,"_
C"lU B"
"agraRi ••a.l'" ,la~Ri~ I"RI .ja.a ".la ••• 1,' .tRa, ,I,"t.".a i el.l,t,,. R. l'oRI'ola 'a"••".
~"';'Ria ~6t,"ą'. f" •••••j"M"ania le"".li u, ,al'.-''''i, Ue,. ,.,".ą
~.(ę! ••• el" ~.wa'/ i"RI'oj.Ro' aRia1'.RlfOli,a"ą.uej, .as!al; .~I,aRe" ~,iale IIa'AIa •• ,eRia,
C"lśł C"
Ai. f"RhejaAO"ał. a.el, "aIRa, '~~Ie"'Ra I ele lot,~RaI"'RHala,a"'l""a
.,w,e".'" GQhuą.e f."k~G •• a"ja kG.tr.11 "'lij."ej "'" • ~Ia•• '.,'"' .'i.ła.i","" kIj,. ,Q'U ••
~•• j~t, ~ .el" ~.~,a,,'. ftlRI,ej".a~aAial'"Rlfali .a"ą.uej, ,"stal; a~i,"Ae ~ ",iale IIa'Nia."e"la.
C.ęśł D
Ninjej~e o<wiadc,enie opiera ,ię na moje] ocenie I informaqach doslępnych w e,a,ie spor'ądzania niniej"ego
o,wladczenia pochodląCych ,,'I

i2l monitoringu reallz"cji celów i zadań,
i2l >amooeeny !<ontroli,a"'1dClej przeprowad,onej ,uwzgtędnieniem ,tandardów konIroli zarządclej dla

.eklo," finansów publicznych",
i2l procesu ,a"'ld,ani, ryzykiem,
iZI .udytu wewnętrznego,
iZI kontroliwewn~tfZnych.
121 konimil lewnętrlnych,

iRA,,;' ;fIl.el -rlo''''aoj!:

Jednocze,nie o,w.adezam, ,e nie są mi ,n,ne inne
niniejszegoo-lwiaó"eni.

fakty lub okoliczności, klóre mOglybywpłynąć na He,ć

DYREKTOR
Ze~l,;r..B.~.~61
~

, ::~; 1••.. :::1.: ,~.:.~,..':' ~.:.:-:.'7.": .

(pOdpi' "'mj""';.;'"'''''''' j«1'1O' ,li)
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Dzlat 11"

l. Z.st"e;eni. dotyczące funkcjonowani. kontroli la"~d,,ej w roku ubiegtym,
NIE DOTYCZY

NaleZy opisać przyc,yny ,lożenia zastrzeleń w •• "",ie funkcjonewani. kontroli ""ąd"ej, np. i'lomą sł_bo,.:
komroli ""ąde,ej, iS1otn~ nieprawidłowo'" w funkcjonowaniu jedno,tki •.•••Ior. finansów publicznych albo
d,i.łu administracji rządowej, l;lolny cel lub "'danie, które nie ,e,t.1y " •• Ii,owane, niewy,t'''''i~cy
monitorin8 kont,oll ,ariądclej. wraz, podaniem, jeżollto moJJiw., elementu, którego '"strzeżenia dOly"'L w
SlCl;.g~noici; ,godności d,i.łalnośd l p".pi<ami pr.wa oraz procedurami wewnęlrlnVml. ,kuteClnolei
I efektywności d,i,łania, wiarygodności sprawozd.ń, ochrony zasobów, p"estr,egani. i p.omowania ,.,od
etyanego post~pow.nl •. eleklywnold i ,kuteczno,ci przepływu informacji lub zarządzania ry'Y<iem.

2. Planowane dziatania, klóre "'<laną pndj~le w celu poprawy funkjonowania kontroli ,arządczej.
NIE DOTYCZY

Należy opisa~ kluczowe działania, które zoSlaną podj~le w celu poprawy funkcjonowania kontroli ,arz_dc,ej w
odniesieniu do złożonych ustrzeleń, wfal, podaniem lerminu ich realilacji.

D,ialania. które zo,tały podjąle w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarżądc,ej,

l, D,iałania. <tóre ,o>tały ,aplanowane na rok, którego dOlyCZYoświadczenie:
NtE DOTYCZY

Nalery opisać naji'IOlniejsze dzla!ania, jakie lOStaty pMj~te w roku. któregO doty"y niniejsze oświadc,enie w
odniesieniu do planowanVch dZia!ań wska,anych w d,iale tl olwiad"en.a za rok poprzed,aj_c:y rok. którego
dotyczy niniejsze oswiadczenie,

NtE DOTYCZY

Nalery opisać najl'Wtniej"e d,ia!ania, nie,apl.nowane w oświadc>eniu za rok pop"edzający rok, klórego
dotyczy niniejsze o,wiadc,enie, jeżel; takie d,la!ania zostaty podjęte,

O";.'n;o"'"
>: ••••••••••••••••• M~.~,•.•••'••..•..,.,••,..._M•••••••••••__••• "." , .••••••.•U"'•••~. ,••••••••,.~;__ ,~.,.,'O", ••". _ ''',''-
lO.•••"',"'0" "'",''' ,""-lO_ m,'" "",., "" .•• m.••• ,m,'" "','" m.,' l«",.__'I,"'. m,"' 1",_. "", lO' li<,~.',,",,'""' ••,
m, _ '''Ol,'_. "", ".. m, '" os,"" m, ,. m, o« "" •• "', _. "".~ .lO>'. ,. 'l, "" "":,'" """'N '''' _~a •• __ ,.. •••••
~~ ,.."""".~.•, ...-.-.. "'"' _'o "'-'
~"••••'.' uo._ ••_.~"' ••~••.•."~.__ .-""," _ ,K" ,"" •,~'". """ ~•.••, ,,~,~~m,.••~••~;.<"~~..," ••••.• =
•••_ ••• ""K ...,,~ ••••. "'~ , .,_ ••••• ~." .• 00 ......,. ,~ •.•• .,. """,",, ~,,, ••

" ••••,," _, ." •••• .....,... ".~~ ••~""' ••••n•••••• ,',." ••••••• "••••.,•• "'"" _ N'''mJ • ~,_ ••• ",., •••••••••• "''' "", ,,_
••• _....-. ~' •• __ """'~. c•• __ """ "',_" "'_, "",," ••• ,.._ •••••••'••••••••..•••••••••• _ ••• ~, ••••" H .••• "

"" ,.,•.•••c_ .•.••••_:'" ""',"', "., ,~,,,",lO, .' ••.••• '" " ••.••• ""', .-,,, .•••• " '" m.•••'''',;'' "•.•••"":
""'~•--. •••••.•••••••,•••••~•••,'''•••••••...---"",••••.•••••• 'K~'•••,•••'O._ ••..•~,;__ •••••_ • .""_,,~•....•.••- •••...•••"..,_ ....•• ;..•.-••...•"...,",---''''-.,,-•..•••.•...•,--"..•."........ -_ ..•..•....•.-="a.-o;' .~ •••.•".., •••••~~....,. ~•••"~
"0.,;0'•..••.•_ ••W'"", •• ''''''' •••.•• ~ •• 'D""._. _ •••""""."'"•.••~,.,•..••K.'~ ••m""'. _",",; " •.•;od",~"9~
.~ ~ ••~e _., •••"." ..•", """"",,•• ' .~,"",,"",,_o. _..-."'_ ~"_''', ~"~..•__ o '=-"0. ,.~ _"'o<_,.., = ,
•••_, •.~_ •.••_. """"""..•D_a"• .,....~,•"K~~"'."""~•
N_, •• _ .• '" • ,,~"'o'-''" """"'._"'~ ""-.-o" •••••~""~.,..,..~,~"•.......,.",,","._'''". ~"'~ d".,,,,,,,,,, ,~,,~'" •.•_ ""•.••__ ~ _."m." ••'''''''''''' ,.~_ , ••••"•. ~.""'.~k' ""_'" oc",," ~~_, ._ •••••". , ,,~.'" D'" "".,..., ",",00_"",
.~",., ••• , ••_.~ ••••••••••• "formoc); 'Ol' ""ld", " ", ••••'"
""" •• ;.<" u_~""'__ .•'"'""_.,.,,,,,,","'''''''.''''',_ '_"~" ..'_'".- •••.__ ..,._ ,. ~,~. ,_ •..•.....,...•••••••.•"'~~....••" •••"""~_ ••••.•on.••~ .•__••, .•..•n,".",.".., ••..•_ ••..•••••••'
" " •••"_ ••••••)hO• .-.- •••.,.,. m'''' , .,.. •••••"'H<'~" .~~"O •••~ , "'00~

101 " •• '. _ •••••••••••••• , ", ••• ," I •• .- ••• "" _ ••••• ,." "" ~~ ••• _, _~ ••• ., ••••• _ .,.. •••• ~ ".~ ,.'.., o •• '" • ~",
~o--.•• ,-. •••••j'D",",",,"".,""'_~~~,,_••"~ ".,..•~.;"•••~~_ ••.........-.••-.. ,,_'"


	00000001
	00000002

