OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Starosty

Powiatu

Kolskiego

za rok 2018
Dział 11)
Jako osoba odpowiedzialna
kontroli
zgodny
-

za zapewnienie

funkcjonowania

adekwatnej,

skutecznej

i efektywnej

zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób
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 sektora finansów publicznych
Starostwie Powiatowym w Kole
oraz w podległych powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kolskiego
(nazwa jednostki

sektora finansów

publicznych

Część A2)
D

'••••'••••
vstarczając'(R'l

stopRiu fURkcjORo' ••••ała aelekwatRa,

sl(utecma

i efel(tY't'ma IEoRtrola 2ar2ąelc2a.

Część 83)
[8] w ograniczonym
Zastrzeżenia

stopniu funkcjonowała
funkcjonowania

kontroli

podjęte w celu poprawy funkcjonowania

dotyczące

kontroli

adekwatna, skuteczna i efektywna
zarządczej wraz z planowanymi

kontrola zarządcza.

działaniami,

które

zostaną

zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C4)
D

Rie fURkcjORowała

Zastrzdenia

dotyczące

aelelEwatna, skutec2Ra
ftJAlEcjonowania

podjęte w celu popra\\''y' funlEcjonowania

i efektywRa

IWRtrola zarząelcza.

IEOntroli zarząełczej wraz z plano'.vanYFRi ełziałaniaFRi, IEtóre zostaną
l(Qntroli zarząełczej, zostały opisane w ełziale II oświadczenia.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach
niniejszego oświadczenia pochodzących Z:5)
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej
zarządczej dla sektora finansów publicznvch",

dostępnych

z uwzględnieniem

w czasie sporządzania
standardów

kontroli

procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontroli zewnętrznych,
monitoringu

realizacji celów i zadań.

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

wpłynąć na

treść niniejszego oświadczenia.

Koło, dnia 31.01.2019 r.
(miejscowość,

(podpi~ierownika

data)
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jednostki)

Dział 117)
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania
brak kontroli

wewnętrznej

w jednostkach

słabość w zakresie planowania

kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
organizacyjnych

powiatu,

zadań i zarządzania ryzykiem,

trudności w określeniu celów do realizacji w przyszłym roku,
nie w pełni efektywny
i skuteczny
przepływ
informacji
organizacyjnymi

pomiędzy

poszczególnymi

komórkami

i jednostkami.

Należy apisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania
kontroli zarzqdczej, np. istotną słabość kontroli zorzqdcze], istotną nieprawidłowość w
funkcjonowaniu jednostki sektora finonsów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zorzqdcze],
wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenlo dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewn~trznyml,
skuteczności
i efektywności
działania, wiarygodności
sprawozdań,
ochrony zasobów, przestrzegania
i promowania
zasad etycznego
postępowania,

2.

efektywności

Iskuteczności

przepływu

informacji lub zarządzania

ryzykiem.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
ponowne ankietowanie samooceny kontroli zarządczej u ok. 20 % pracowników Starostwa,
zintensyfikowanie

działań w zakresie upowszechniania

bieżące monitorowanie

realizowania

szkolenie wewnętrzne

dla naczelników

wydanie

wzorów

pomocnych

szczególności w jednostkach
stałe monitorowanie

Należy opisać kluczowe

organizacyjnych

i kontrolne.

działania, które zostaną

i promowania

zasad etycznego zachowania,

kontroli zarządczej,

i kierowników

dokumentów

przestrzegania

działania instruktażowe
padaniem

procedury

jednostek

organizacyjnych

w celu poprawy

powiatu,

funkcjonowania

kontroli

zarządczej

w

powiatu,

obowiązujących

w jednostce

Zgodnie z zarządzeniem

podięte w celu poprawy funkcjonowania

procedur wewnętrznych,

Starosty Kolskiego.
kontroli zarządczej

w odniesieniu

do zlożonych

zastrzeżeń,

wraz z

terminu ich realizacji.

Dział 1118)
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania
1.

kontroli zarządczej.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
bieżące monitorowanie

wdrażania i realizowania
kontroli

procedury

przeprowadzenie

samooceny

zidentyfikowanie

ryzyk związanych z realizacją wyznaczonych

samoocena w zakresie realizacji standardów
wskazanie obszarów wymagających
przeprowadzenie

kontroli

realizacja procesu zarządzania
jednostkach organizacyjnych.

kontroli

zarządcze],

i audytów wewnętrznych,

z kontroli

zewnętrznych,

ryzykiem

w Starostwie

Powiatowym

działania; jakie zostały podjęte w roku; którego dotyczy niniejsze oświadczenie
za rok poprzedzający rak, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

Należy opisać najistotntejsze

w dziale /I oświadczenia

Starostwa,

celów,

poprawy lub wdrożenia,

wewnętrznych

wdrażanie zaleceń wynikających

kontroli zarządczej,

zarządczej u ok. 15% pracowników

w

Kole oraz

w

w odniesieniu do planowanych

2.
Pozostałe działania:
Nie dotyczy
Należy opisać najistotniejsze
zostały podjęte.

dzialania, niezaplanowane

powiatowych

działań wskazanych

.
w oświadczeniu

za rok poprzedzający

rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie,

jeżeli takie działania

Objaśnienia:
II
ZI

31
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'I
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W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zorzqdcte], wypełnia się tylko jednq część z części A otbo B, albo C przez zaznaczenie znakjem I'X"
odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypelnia się niezależnie ad wyników oceny stanu kontroli zorzqdcze}.
Cz~ść A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarzqdczo IV wystarczającym
stopniu zapewniło łącznie wszystkie następujące
elementy: zgodność
dziu/alności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów,
przestrteqanie i promowanie zosad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
Część B wypelnio się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewnila 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 przeplywu infarmocji lub zarządzania ryzykiem, z
zastrzeżeniem przypisu 4.
Część C wypelnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności
dziulalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
skuteczności i efektywności działonia, wiarygodności sprowozdań, ochrony zasobów,
przestrzegania I promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przeptvwu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
Standardy kontroli zarzqdczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy l dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
Dz/ałl/ sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
Dziallll sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok (czyli rok 2011), którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była
zaznaczona część B alba C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, byłY podejmowane
inne niezaplanawane
działanio mające na celu
poprawę funkcjonowania
kontroli zarządczej.
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