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Dzial I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektyw nej
kontro|i zarzTdczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia rea|izac1i celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działa|ności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

_

skuteczności i efekĘwności dztałania,
wiarygodności sprawozdań,

_
_

ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efekty.rvności i skutecznościprzepĘwu i nfomacj i,

zarządzania ryzykiem
oświadczam,że w kierowanej przeze mnie Ga|erii Miejskiej bwa w Bydgoszcry
(nazwa jednostki organizacyjnej)

r

CzęśćA

w

wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna
zarządcza'

i

efekĘĄvna kontro|a

CzęśćB

w

ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna. skuteczna i efekĘrvna kontrola
zarządcza' Zastrzezenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi
działaniami. które zostaną podjęte

w celu poprawy ftlnkcjonowania kontroli

zostały opisane w dziale Il oświadczenia.

zarządczej.

CzęśćC

rrie funkcjonowała adekwatna i efekorvna kontro|a zarządcza'
Zastrzei.enia doĘczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z pIanowanymi działaniami,
któIe zostaną podjęte w celu poprarvy funkcjonowania kontroli zarządczej, Zosta'ły opisane
w dzia|e lI oświadczenia.

CzęśćD

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie iinformac.jach dostępnych w czasie sporządzania
niniejszego o świadczeniapochodzących z:
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tr

monitoringu realizacji celów i zadań'
samooceny kontro|i zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych,
pr

ocesu zarządzania ryzykiern.

audytu wewnętrznego

,

kontroli wervnętrznych,

Trz
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Kontro|i zewnętrznych,

|--l
tl

Innych zródet informacii ...

Jedrro"ześnie oświadczam,że nie są mi znane inne fakĘ lub okolicmości,
które mogĘby wpłynąó na

treśó niniejszego oświadczenia.
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Dział II

1.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Należy opisąć przyczyny złożeniaz(,s'trzeżeń w zdk,.esie
funkcjonowąnia kontroli zarzqdczej, np. istotnq

s'ła.bośćkontroli ząrzqdczej, istotną nieprawidłowośćw
finkcjónowaniu jednostki,

istotiy

,-,

u[ ,ja,,in'

klóre nie zostało zrealizowqne, nievystąrczajqcy monitoring iontroli zarzqdczej,
""i
, p,ao,in.'
inz"ii n
możIiwe elementu, którego ząStrzeżenia dotyczq, w szczegóIności zgoclnośii
dziiłol,os"i ź pu"pi,ińi p):ńo
oraz procedurami wewnętrznymi, Skuteczności efektywności clziałania, wiarygodnoś"i
,;,:;;,;,;
ochrorry zasobów, przestrzeganiq i pfomowąnia ,o'i,l iry,,,ng, p,"tępowania
i
skuteczności przepb',,yu
inJorm qcj i lub zarzqclz ania ryzykiem

i

2.

Planowane działat-ia, które zostaną podjęte

zarzadczei:

NaleĄ opisać kluczowe

w celu

poprawy funkcjonowania kontroli

zostąnq podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontrou
z pidaniem terminu ich realizacii.

dziąłąnirl,

'które
zarządczej w odniesieniu do złożonych
zastrzezeń wraz
Dział III
Działania,. które zostały podjęte
zarzaac7et
l

.

-

w ubiegĘm roku w ce|u poprawy funkcjonowania

,

kontroli

Działania' które Zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oŚwiadczenie:

rozpoczęto proces katalogowania zbiorów, wykorzystując specjalistyczny progran

komputerowy

Naleł opisać nąjistotniejsze

dzialania' jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświqdczenie

w odniesieniu do planov,anych dzialań wskazanycń w tlziale ]I oświądizeniazą. rot pLp,,"a,oiĘ"y ,oi,
kt

órego ctotyczy

n in

iej sz e oświa dc:

e n i e.

Pozostałe działania:

Nąle4 opisać

najistotniejsŻe działania' niezaplanowane w oświądczeniu żą rok popr1edzając]}
roĄ którego doty*czy
niniejsze oświadczenie, jeżeli takte działania zostały podiete'

