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Załqcznik nr 6 do ,,Systemu
kontroli zarzqdczej Miasta
P i o t r kow a Try bun al s kie go "

Oświadczenie o stanie kontroli z^rządczei

Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
N azwa j ednostki organizacyj nej/j ednostki samorządu terytorialnego

za rok2016
rok, za składane oświadczęnie.

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.
iałań podejmowanych dla zapewnienia reallzacji cęlów i zadań w sposób zgodny z prawęm, ęfektywny, oszczędny

inowy, a w szczególności dla zapewnienia:

o zgodności działalności z plzepisami plawa i plocedurami wewnętrznymi,

n skuteczności i efektywności działania,

n wiarygodności sprawozdań,

n ochrony zasobów,

tr plzestrzegania i promowania zasad etycznęgo postępowania,

tr ęfektywności i skuteczności przepływu informacji,

n zarządzania ryzykiem,

oświadczam, ze w kięrowanej przeze mnie jednostce

Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

(podać nazwę jednostki organ

tr w wystarczającym stopniu fur-rkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarząd,cza.

ft8 ,cx,łot|,.



Część

X w ograniczonym stopniu fi,urkcjonowała adękwatna skuteczna i efektywna kontrola zatządcza

l) Zastrzeżenia d otyczątrI :

1. Część IV Informacja i komunikacja: Komunikacja wewnętrzna zbyt wolny przepływ informacji wewnątrz komórki
organizacy.j ne j, który utrudnia szybką realizac. ję zadań.

2. Część IV. Informac.ja i komunikacja: Komunikacja zewnętrma-nie wystarczaiąco efektywny sposób

kornunikacji z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na rea|izację zadń.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej;Iv

I. Zostaną poczynione działania mające na celu przyśpieszenie procesu wymiany informacji
wewnątrz komórki organizacyjnej poprzez skrócenie czasu obiegu dokumentów między
podległymi pionami.

2, Zostaną poczynione działania mające na celu sprawniejszą i efektowniejszą komunikację
z podmiotami zęwnętrzftymi poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników
i usprawnienię metod komunikacji.

Część CI|I

n nie funkcionowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzężenia dotyczą:
1)Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,.

Część DVI

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli
L Zaprowadzono dokumentację dokonywania identyfikacji ryzyka.
2. Zidentyfikowano ryzyka związanę z zadaniami wrazliwymi.

Część E

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

niniejszego oświadczenia pochodzących z ""

X monitorir-rgu realizac.ji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora

fi nansów publicznych,vIII

tr procesu zarządzaniaryzykiem,

n audytu wewnętrznego

n kontroliwewnętrznych,
n kontrolizewnętrznych,

n innych źródeł informac.ji:..,....,..,,.....



JednoczeŚnie oŚwiadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąó na treśó niniejsze
oświadczenia

W zależnoŚci od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C.
CzęŚĆ A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie: zgodność
działalnoŚci z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skutęczność i efektywności d,ziałania, wiarygodność
sPrawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, el'ektywność i skuteczność
przepływu informac.ji oraz zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się
l| W zależnoŚci od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C.
część B wypełnia się w przypadku. gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności
działalnoŚci z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub
wiarygodnoŚci sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowaniazasad, etycznego postępowania, lub
efektywnoŚci oraz skutecznoŚci przepływu inlbrmacji Lub zarządzaniaryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6 Części A i C
skreśla się

|||Naleźy 
opisaĆ przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarząd,czej, np. istotną słabośó

kontroli zarządczey, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cęl lub zadanię, które nie zostały
zrealizowane, wraz z podanięm, jeżeli to możliwe obszaru, którego zastrzeżęnla dotyczą, w szczególności: zgodności
działalnoŚci z przepisami prawa i procedurami wewnętlznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności
sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz
skuteczno ści przepływu informacj i lub zar ządzania r y zykiem
u Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w

odniesieniu do złożonych zastrzężeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.
u W zależnoŚci od wyników oceny stanu kontroli zarządcze.j wypełnia się tylko j edną częśc z części A albo B albo C.
CzęŚÓ C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności
działalnoŚci z przepisami prawa i procedurami wewnętlznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani
wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad ętycznego postępowania, ani
efektywnoŚci i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem Części A i B skreśla się.
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vlNależy opisaó najistotniejsze działanialakie zostaĘ podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenię w odniesieniu do

Planowanych dziŃń wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze
oŚwiadczenie, oraz inne dzińania, jeżelitakie zostlły podjęte, nie zaplanowane w oświadczęniu zarokpoprzedzający
rok, którego doty czy niniej sze oświadczenię..
V|l Znakiem ,,X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczeniapunktu,,innych źródel informacji'' należy je
wymienić,

Vlll Standardy kontroli zarządczej dla sęktora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art.
69 ust. 3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


