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Dyrektor/kierownik jednostki

(pod^d pdn^ nazw?)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarzqdczej, 
tj. dziatan podejmowanych dla zapewnienia realizacji celow i zadan w sposob zgodny z prawem, efektywny, 
oszcz^dny i terminowy, a w szczegolnosci dla zapewnienia:
- zgodnosci dziatalnosci z przepisami prawa i procedurami wewn^trznymi,
- skutecznosci i efektywnosci dzialania,
- wiarygodnosci sprawozdan,
- ochrony zasobow,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego post^powania,
- efektywnosc i skutecznosc przeplywu informacji,
- zarzqdzania ryzykiem,

oswiadczam, ze w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansow publicznych 
fniepotrzebne skreSlid)

• w wystarczajqcym / w ograniczonym*
stopniu funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

• nie funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

Zastrzezenia dotyczq nast^pujqcych obszarow dziatalnosci jednostki

Zostanq podj^te nast^pujqce dziatania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej:

W ubiegfym roku zostaly podj^te nast^pujqce dziatania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej:

Powyzsze oswiadczenie opiera si? na mojej ocenie oraz informacjach, ktore pochodzq z:
- analizy arkuszy rocznej oceny pracownika
- wynikow analizy samooceny rocznej kontroli zarzqdczej przeprowadzonej w pazdziemiku 2019 r.
- wynikow kontroli i audytow zewn?trznych w obszarach uj?tych w kontroli zarzqdczej
- wynikow sprawdzeh wewn?trznych realizowanych w ramach kontroli zarzqdczej

nalezy wymienic np. samooceny przeprowadzany audyt wewn?trzny, przeprowadzone kontrole zewn?trzne, 
kontrole wewn?trzne w badanych obszarach, inne.

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie sq mi znane inne fakty lub okolicznosci, ktore moglyby wpfynqc na tresc 
niniejszego oswiadczenia a tym samym przeszkodzic w realizacji zamierzonych celow.

C I t) K
Pomocy Spolcczncj 

^ /idlokrzyskim

erowicz

D Y K
Miejskiego Osrod « 

w Ostrowci

mgr Magda ^
!

Ostrowiec Sw. dn. 30.01.2020 r.

(podpis i pjecz?6)


