OSwiadczenie a stanie kontroli zarzadczej
W Sadzie Rejono\^rym w Zgierzu
za rok 2014

DziaH
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej skutecznej i efekt)M/nej
kontroli zarzadczej tj. dziatah podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadah w spos6b
zgodny z prawem, efekt)IVny ' OSZCZedny i terminOWy a W SZCZeg6lnoSci dla zapewnienia:

- zgodnoSci dziatalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami wewnetrznymil
- skutecznoSci i efekt)^^/noSci dziatanial
- wiarygodnoSci sprawozdahl

- ochrony zasob6wl
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowanial
- efekt)M/nOSci i skutecznoSci przept)IVu infOrmaCjil

- zarzadzania ryzykiem'

oSwiadczam, Ze w kierowanej przez mnie jednostce sektora finans6w publicznych w Sadzie
Rejonowym w Zgierzu
Cz?S6A

Niedotyczy

Cze§6B
w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna , skuteczna i efektvyna kontrola zarzadcza.
ZastrzeZenia dotyczace funkcjonowania kontroli zarzadczej wraz z planowanymi dziataniami, kt6re
ZOStana POdjete W Celu POPraWy funkCjOnOWania kOntrOli ZarZadCZej , ZOStaty OPiSane W dZiale ll

o§wiadczenia.

Cz?§6 C
Nie dotyczy

Cze§6D
Niniejsze o§wiadczenie opiera sic na mojej ocenie i informacjach dostepnych w czasie sporzadzania
niniejszego oSwiadczenia pochodzacych z :

x audytu wewnetrznegol
x kontroli wewnetrznych,
x kontroli zewnetrznychl
x monitoringu realizacji cel6w i zadahl

x samooceny kontroli zarzadczej przeprowadzonej z uwzglednieniem standard6w kontroli zarzadczej
dla sektora finans6w publicznych,
x procesu zarzadzania ryzykiem I
x innych 2r6det informacji : protokoly pokontrolne i wizytacyjnel

Dziatll

1.

ZastrzeZenia dotyczace funkcjonowania kontroli zarzadczej w roku ubiegtym w zakresie
a) Skuteczno§6 i efekt)IVnOS6 dziatania

b)
c)

2.

Promowanie i przestrzeganie zasad etycznego post?powania
Skuteczno§6 przeply^/u informacji

Planowanie dziatania , kt6re zostana podjete w celu funkcjonowania kontroli zarzadczej.
a) Wypracowanie planu zastepstw na townorzednych stanowiskach w ramach wydziat6w
celem przeciwdziatania zalegtoSci \vynikajacej z absencji chorobowej - termin lV kwarfal.
b) Promowanie wsp6todpowiedzialnoSci za wykon)^^/anie zadah w ramach \vydziatu i
instytucji (sadu) jako skutecznego i efekt)M/negO dZiatania Celem PlanOWanegO i

terminowego osiagania wskaZnik6w statystycznych - praca ciagta.
c)

Skuteczny przept)M/ infOrmaCji POPrZeZ OmaWianie Z PraCOWnikami kOm6rek

organizacyjnych realizowanych zadah - 1 x m-c.

DziaHll

Dziatania , kt6re zostaty podjete w ubiegtym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzadczej.
1.

Dziatania , kt6re zostaty zaplanowane na rok, kt6rego dotyczy oSwiadczenie:

niedotyczy
2.

Pozostate dziatania:

niedotyczy

JednoczeSnie o§wiadczam , Ze nie sa mi znane inne fakty lub okolicznoSci , kt6re mogtyby
wplyna6 na treS6 niniejszego oSwiadczenia.
N,

Zgierz

27.01.2015r.
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