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Jako osoba odpowiedzialna 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, a w szczególności dla zapewnienia:

• zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

• skuteczności i efektywności działania,
• wiarygodności sprawozdań,
• ochrony zasobów,

• przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

• efektywności i skuteczności przepływu informacji,

• zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w Ider8wanYffi/lcierswanycl=l I3Fzezemnie eziale/eziałacR aemiAistraEji rząEłowej3)/w kierowanej

przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych.

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych *l
Część A4

)

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

Część 8"

VI egraniczBnym stsJ3nit::l fldAI~EjeAewała aEiel(watna, slcl;ltecznJ i efelctY'/JA3 kontrela zarząEłcza.

Zastrzeżenia 8ety€zą€e fldRkEjsRswaRia IceRtrsli zarząeJezej wraz z f)laRswaRymi eJziałaRiami, IEtśre zsstaRą

~edjęte w Eel" ~e~,awy ("AI'EjeAe •••••aA;a l,eA!Feli ,aFZądE,ej, ,estały e~isaAe w d,iale II eświadE<eAia.

Część C"

Rie fldRI(EjsRs'llała aeJelEwatRa,slEldteezRai efelEtywRa kSRtrsla zarząeJ€za.

ZastrzeieRia eJstyeząee fldRkEjsRswaRia lEsRtrsli zarząeJezej wraz z f)laRs'llaR'(mi eJziałaRiami, IEtśre zsstaRą

~edjęte w Eel" ~e~,aw\, ("AI'EjeAewaAia l,eAt,eli ,aFZądE<ej, ,estały e~i5aAe w d,iale II eświadE<eAia.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego

oświadczenia pochodzących Z:7)

lilI monitoringu realizacji celów i zadań,
blI samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzgiędnieniem standardów kontroli zarządczej dla

sektora finansów publicznych8
),

blI procesu zarządzania ryzykiem,

blI audytu wewnętrznego,

blI kontroli wewnętrznych,

blI kontroli zewnętrznych,

iRRyeR źrśeJeł iRfermaEji:
..............................................................................................................................................................

że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treśćJednocześnie oświadczam,

niniejszego oświadczenia.
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(miejscowość, data)
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(podpiS ministro/kierownikojednostki)



Dział 11'1

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
NIE DOTYCZy

..................................................................................................................................................................
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość
kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo
działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający
monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w
szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności
i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad
etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji iub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
NIE DOTYCZy

.....................................................................................................................................................
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w
odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział 111101

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
NIE DOTYCZY

.....................................................................................................................................................
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 oświadczenie.

2. Pozostałe działania:
NIE DOTYCZY

.....................................................................................................................................................
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego
dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:
1) Nalety podać nazwę Mini~ra. u~alon, przez Prezesa Rady Mini$trow na pod$laWie art. 33 U$t. 1 u$lawy Zdnia 8 $ierpnia 1996 r. o Radzie Mini$trów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, i Nr
ao, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, I Nr 273, pOI. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414. i Nr 249, poz. 2104. z 2006 r. Nr 45, pol. 319, Nr 170, poz. 1217, i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr
227, pOI. 1505, z 2009 r. Nr 42, pOI. 337, Nr 98, pol. 817, Nr 157, pOI. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, pOI. 3~), a w przy~dku Idy otwiadczenie $porz,dzane jen przez
kierownika jednonki, nuwę pełnionej przez rliellO funkcjI.

2) W dz •• le I. w zalełności od WYrlikćw oceny $tiIrlU korltroli zarz,dczej, wypelrlia $ię tylko jedn, częśt z części A albo B, albo C przez Zalrlaczerlie znakiem.x- odpowiednielo wie",za.
POlO$lale dwie CZlllśclwykre~;a się. Czllśt D wypełnia sili rliezaletrlie od wynik6w oceny $larlU korltroli zarz,dczej.

3) Mirli$ter kieruj,CV więcej rlit jednym działem administracji rz,dowej składa jedrlo o~wiadczenie O sianie kontroli z;>rz,dczej w zakresie wlolYstkich kierowanych przez niellO działów,
obejmuj,ce roWrliet urz,d obslulluj'lCV mirlistra. O'wiadczenie nie obejmuje jednostek, które rlie s, jedno$lkami $ektora finarlww publicznych w rOlumieniu u$tilwy z drlia 27 sierprlia
2009 r. o finans.ach publicznych (Dz.U. Nr 157. poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, pOI. 146, Nr96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, ł Nr 23a, poz.1S7a).

4) Częśt A wypełnia się w przy~dku,lIdy kontrola zarz'ldcza w wy$larczaj'lCVm stoprliu zapewrlila ł,czrlie wszystkie na$lępuj,ce elementy: Zllodnośt działalności z przepisami prawa OraZ
procedurami wewrlętrznymi, skuteczoośt i efektywnośt działania, wiarvllodnośt sprawOldań, ochrorlę zasobów, przestrzelIanie i promowanie zasad etycznello po$lępowarlia, efektywnośt
ł skuteczrlośt przepływu informacji oraz zarz,dzarlie ryzykiem.

S) Cz"śt B wypełnia się w przy~dku, Idy kontrola zarz'ldcza nie zapewrlila w wystarczaj'lCVm stopniu jednelo lub więcej z wymierlionych elementów: zgodności działalrlości z przepis.ami
Pł1lwa OraZ procedurami wewnętrznymi, skuteclrlości i efektywności dzialania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzelIania i promowarlia zasad etyc.mello postępowarlia,
efektywnołcll skUlecznołci przepływu irlformacjilub zarz'ldzania ryzykiem, z zastrzeteniem przypisu 6.

6) Częśt C wypełnia się w przypadku lidy kontrola zarz"dcza nie zapeWrlila w wy$larczaj,cvm stopniu ładnego z wymienionych elemerltów: zgodnołci dzialaJnoścl z przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi, skutecznoł.ci I efektywności działania, wiarygodno'ci sprawozdań, ochrony zasobów, przestnegania i promowania zasad etyczrlelo post"powarlia,

efektywności I skuteczności przepływu informacji oraz zar2ąd2ania ryzykiem.
7) Znakiem ••X" zaznaczył odpowiedrlie wiersze. W przy~dku zaznaczenia pUrlktu ••irlnych h6deł informacji- naiety je wymierlit.

8) Standardy kontroli zarz,dcze; dla sektora firlansów publicznych Olloszone przez Mininra Firlarlww rla podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 27 slerprlia 2009 r. o finarlsach publicznych.

9) Dział II sporz'ldzany jest w przypadku, Idy w dziale I nirliejszello oświadczerlia zaZrlaczono cz"śt B albo C.

10) Dział III sporz'ldu się w przypadku, Idy w dziale l ołwiadczerlia za rok poprzedzajllCV rok, kt6rellO dotyczy nirliejsze o~wiadczenie, była ZalnaCZOrla częit B albo C lub Idy w roku,
kt6relO dotyczy rliniejsze o~wiadczerlie, były podejmowane inne rliezaplaoowarle dzialarlia majlIce na celu POpraWili furlkcjonowania kontroli zarzlldczej.
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