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Zespół ~zKół
w Mierzwinie Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
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(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział 1'1

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 działainości 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 IdereWJAym/l<ierswaR,'ER (3Fzeze mAi e Ełziale/EiziałaER aemiAistraeji rząelewej

31
/w kierowanej

przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych'
Zespół Szkół w Mierzwin;e

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych ')

Część A41o w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B'I
w egraAi€Z8RYFR St8f3Aibl ftlRI<E;isR8wała aEtel,watA3, s1H:lteEZA3 i efel<ty'llA3 l,sRtFela zarząeEza.

ZastrzeieAia astYEZąEe fldAlcEjsRewaRia kSAtrsli zarząEJezejwraz z plaAswaAymi EJzialaAiami, I(tere zsstaAą
~a~jęle w Eel" ~a~Faw\, f"Ai'EjaAewaAia l,eA!Fali za"ą~EZej, zasIały a~;saAe w ~ziale II eświa~EzeAia.

Część C'I
Aie fl:lAkEjsAswała aEJel(WatAa,s!(l:IteezAa i efel(tywAa kSAtrsla zarząEJeza.
ZastrzeieAia EJstyeząee fl:lAI(ejsAewaAia l(eAtrsli zarząsEzej wraz z l3!aAswaAymi EJzialaAiami, ktere zsstaAą
~a~jęle 'v Eel" ~a~Faw\, f"AI<EjaAawaAia l,aAlml; za"ą~Ezej, zasIały a~isaAe 'v ~ziale II aśv'ia~EzeAia.

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

oświadczenia pochodzących z:'1

o monitoringu realizacji celów i zadań,
o samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla

sektora finansów publicznych'l,

o procesu zarządzania ryzykiem,

o audytu wewnętrznego,

o kontroli wewnętrznych,

o kontroli zewnętrznych,

iAAye~ źreEJełiAfermaEji:
..............................................................................................................................................................
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(podpis ministro/kierownika jednostki)
(miejscowoŚć, dota)

Mierzwin 27.04.2017r.

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

niniejszego oświadczenia.
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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 lub 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 111'01

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 \I 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) Nłleiy podłe nazwę MInist"" ustalon" pruz Prezeu Rłdy Minlstr6w na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia8 S'erpnia1996 r. o Radzi. Mlnlstr6w (Dz.U.z 2003 r. Nr 24, pol. 199, l Nr
80, pol. 717, Z 2004 r. Nr 238, pOZ. 2390,1 Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, I Nr 249, pOZ. 2104, z 2006 r. Nr45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, ł Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr
227, poz. 1505. z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817. Nr 157, poz. 12411 Nr 161. poz. 1277 o"'z z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w prtypadku Idy oiwlłdczenle sport"dzan. Jut prtez

kierownika jednostki, nazwę pełnionej prtez niego funkcji.

2) W dziale l, w uleinoJ.c1 od wyników oceny stłnu kon!rollzartądczej, wypełnił się tylko jedn" cz~lt z czękl A albo 8, łlbo C prtelZunłczenie znakiem ~X. odpowiednieio Wiel1OU.

Pozostałe dwie części wyk,.ślł się. Clęlf D wypełnił się nlezaldn\e od wytlił<ów oceny stanu kontroli un"dclej.

3) Minister kiel'\ljący więcej nii jednym dziłłem łdminisl",cji rt"dowej składł jedno oświadczenie o stanie kontroli lłn"dclej w zakresie wszvstkk:h kierowan'fl:h pnn nielo dział6w,
obejmuJ"ce rOwnid urz"d obsłulująCV ministrll. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, kt61l! nie S" jednostkami sekto", finans6w publiczn'fl:h w rozumieniu ustawy z dnił 27 sierpnia
2009 r. o finłnsach publiczn'fl:h (oz.U. Nr 157, poz. 1240 OrllZZ 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, I Nr 238, poz. 1578).

41 Clęść A wypełnia się w pnypadku, Idy kontroli. zanądcu w wystartuj"cvm stopniu zapewniłał"cznie wszystkie nut'lPuj"ce elementy: zlodność działalności z pnepiuml prawa oraz
procedurami wflwnętnnyml, skutecznolt I efektywnoŚĆ działani., wlarv&odnolt sprllwozdań. ochronę zuob6w, pnutnelan'e ł promowłn~ usad et'fl:zoelo postępowania, efflktywność

I SkUtflClnole pnep/ywu informłcjl oraz unądzanie ryzykiem.

5) Clęść 8 wypełnia się w pnYPłdku, Idy kontroił un"dcu nie zapewniła w wystarczaj"cvm stopniu jednelo lub więcej l wymiflnionych elflmentów: l./IoonoJ.cł działalności z pnepisaml
praw' Of3Z procedu •• ml wewnętnnyml, skuteczności ł efektywności dzlał.nia, wiarv&odnoścl sp •• wozdań, ochrony łllSOb6w, pnestm'lłnia I promowani. lłsad etyclllelo postępowania,

efektywnośd I skuleczrlokl pneptywu InformłcJł lub unądzanill ryzykiem, z zastndenlem pnypisu 6.

61 Część C wypełnia się w prtypadku Ir:!y kontrola zanąr:!cu nie zllpewn~a w wystarczaj"cvm stopniu Żlldnelo z wymienionych elementów; zlodnoJ.c1 działalności z pnepisłmi PI'IWł o"'z
procer:!u",mi wewn'ltnnyml, skvteclllości I efektywności r:!z;łłania, wiarv&odnoJ.c1 Sprllwozr:!llń, ochrony usob6w, pnutnelarlill l promowllnl. uSlld etycznelo pollępowanill,

efektywności ł skutflClnoścl przeptywu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
71 Znakiem .X. uznłczyt odpowiednie wiersze. W pnypar:!ku Ulllaczenia punktu ~Inn'fl:h ir6deł (nformacji~ naldy Je wymienić.

8) 5!łndardy kontroli zuządczej r:!lllsektOrlI finansów publicznyth olloSlone pnez Minist", Finłnsów nll podstawie llrt. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnił 2009 r. o finansllch publk:znych.

9) DzialU spon"dzany jest w pnypadku, ar:!y w dziale l ninieju_lo OŚwilldczenia uznaczono część 8lllOO c.

101 Oli.łlll Sport"dli sil: w przypadku, Ir:!y w dziale l oiwlłr:!czeni;l li rok popnedlij"CV rok, któll!lO dotYClY ninieju;I ośwl.dczenil, była ZilZn;lCZOMC:lIŚĆ 8 IIbo C lub IdV w roku,
któll!lO dot'{Czy niniejne oświadczenie, były podeJmowane Inne niezaplłoowane dzillłanil mające n. celu pop •.••wę funltcjonowllni. kontroli zln"dczeJ.

liI!!:lif~pćł e:O;K~ł
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