
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.128.2014
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy Kolonowskie

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 Nr 15 poz.84)   zarządzam co następuje :

§ 1. W celu prowadzenia stałego monitoringu systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych 
Gminy Kolonowskie wprowadzam coroczny obowiązek składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 
ubiegły rok budżetowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1 dotyczy wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych  
Gminy Kolonowskie.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kolonowskie corocznie składają oświadczenie o stanie 
kontroli zarządczej w zakresie ponoszonej przez siebie odpowiedzialności za realizowane przez jednostkę cele i 
zadania.

§ 4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni składają kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy Kolonowskie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku 
Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 5. Traci moc załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2010 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 08.12.2010 r. 
w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Gminie Kolonowskie.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kolonowskie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Z-ca Burmistrza

Konrad Wacławczyk

Id: 94FEDEAE-EA44-4C8F-9D0D-36B76A08938A. Podpisany Strona 1



 
 
 
 

Oświadczenie o stanie kontroli 
zarządczej za rok ...................  

                                                                             (rok, za który składane jest oświadczenie) 

Ja niżej podpisany(a) ...............................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

pełniący funkcję, stanowisko .................................................................................................  

                                                                       (pełniona funkcja, stanowisko z nazwą jednostki 
organizacyjnej) 

Dział I 
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 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 kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

                                             (nazwa jednostki organizacyjnej kierowanej) 

Część A
2)

 

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola 

zarządcza. 

Część B
3)

 

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, 

które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w 

dziale II oświadczenia. 

 

Część C
4)

 

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia 

dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną 
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podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II 

oświadczenia. 

 

Część D 
5)

 

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

sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z : 

- monitoringu realizacji celów i zadań, 

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem 

  standardów kontroli zarządczej, 

- kontroli zarządczej obowiązujących w jednostce organizacyjnej, 

- procesu zarządzania ryzykiem, 

- audytu wewnętrznego, 

- kontroli wewnętrznych, 

- kontroli zewnętrznych, 

- innych źródeł informacji : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. 

 

.........................................                                         ........................................................................ 
         (miejscowość, data)                                                                (podpis kierownika jednostki organizacyjnej )         

 

 

 

Id: 94FEDEAE-EA44-4C8F-9D0D-36B76A08938A. Podpisany Strona 2



Dział II
6)

 

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Uwagi : należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną 
słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, 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. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Uwagi : 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 III

7)
 

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania 

kontroli zarządczej. 

 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Uwagi : 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. W oświadczeniu za rok 2011 nie wypełnia się tego punktu. 

 

 

2. Pozostałe działania : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Uwagi : należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego 
dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               ---------------------------------------- 
                                                                                                        (data i podpis) 
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Objaśnienia: 

 

1) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko 

jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego 

wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników 

oceny stanu kontroli zarządczej. 

2) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu 

zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami 

prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność 

sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, 

efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. 

3) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w 

wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 4. 

4) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w 

wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz 

zarządzania ryzykiem. 

5) Część D wypełnia się przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego/ych wierszy W 

przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić. 

6) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono 

część B albo C. 

7) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, 

którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, 

którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania 

mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej. 
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