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Jako osoba odpowiedzialnaza zapewnieniefunkcjonowaniaadekwatnej,skutecmej i efektywnej
kontroli zatz4dczej,tj. działańpodejmowanychdla zapewnienia rea|izacji celów i zadań w sposób
zgodny z prawem'efektywny,oszczędnyi terminowy,a w szczególnościdla zapewnienia:
zgodńości
działalności
z przepisamiprawaoraz proceduramiwewnętrznrymi,
skuteczrości
i efektywności
działania,
wiarygodności
sprawozdań,
ochrony zasobów,
przestrzeganiai promowaniazasadetycznegopostępowania,
przepĘwu informacji'
efektywnościi skuteczności
zarządzaniaryzykiem
oświadczam,
żrcw kierowanejptzęzemnie Ga|erii Miejskiej bwa w Bydgoszczy
(nazwaj ednostkiorganizacyjnej
)
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CzęśóA
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza.

CzęśćB
w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatną skutecana i efeĘwna kontrola
zarządcza. Zastrzężęniadotyczącefunkcjonowaniakontro|i zarz4dczejwraz z planowanymi
działaniarni,które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontro|i zarządczej,
zostaĘopisanew dzialeII oświadczenia.
CzęśóC
nie funkcjonowałaadekwatnai efektywnakontrola zarz4dcza.
ZastrzężeniadotyczącefuŃcjonowania kontroli zarządczsjwraz z planowanymi działaniami,
które zostanąpodjętew celu poprawy funkcjonowaniakonffo|i zarządczej,zostałyopisane
w dziale II oświadczenia.
CzęśćD
Niniejsze oświadczenie
opiera się na mojej oceniei informacjachdoĘpnych w czasie sporządzania
niniejszegoo świadczenia
pochodzącychz:
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monitoringu
rea|izacji
celówi zadań,
samoocenykontroli zarządczejprzeprowadzonejz uwzględnieniemstandardówkontroli
zarządczejdla sektorafinansów publicmych,
procesu znrądzania ryrykiem,
audytuwewnętrnrego,
konkoli wewnętrmych,
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InnychŹródełinformacji
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Jednocześnie
oświadczam
oie niesąmi znaneinne fakty lub okolicmo{qil'ftIstrnlo.dbbywptynąóna
czenia.
treśóniniejszegooświad

Bydgoszcz27. 01.2015r.
(miejscowość,data)

(podpiskierownikajednostkiorganizacyjnej)

Dział II
1. Zastrzęieniadotyczącefunkcjonowaniakontroli zarządczejw roku ubiegĘm:

Należry opisać przyczy|ly złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdczej, np. istotnq
słąbośćkontroli zarzqdczej, istotna nieprawidłowośćw funkcjonowaniu jednostki, istottty cel lub zadanie,
hóre nie zostało zreąlizowane, niewystarczajqql monitoring kontroli ząrzqdczej, wraz z podaniem, jeżeli to
możliwe elementu, którego zastrzeżenia dotyczq, w szczególności zgodności dziąłąlnościz przepisami prawa
oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów, przestrzegania i promowanią zasąd etycznego postępowania i skutecmości przeptywu
informacj i lub z arzqdzania ryzykiem.

2. Planowane dzińania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowaniakontroli
zarz4dczej:-

NaleĘ opisać kluczowe dziąłąnią, które zostanq podjęte w celu poprawy funkcjonowanią
zarzqdczej w odniesieniu do złożotrychzqstrzeżeńwraz z podaniem terminu ich realizacji.

kontroli

DziałIII
Działania,które zostaty podjętew ubiegĘm roku w ce|u poprawy funkcjonowaniakontroli
zarządczej.
l. Działania,które zostĄ zaplanowanena rok' któregodotyczyoświadczenie:
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostaty podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie
w adniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzajqcy rok,
którego dotyczy niniej sze oświadczenie.
Pozostałe działania:

NaleĘ opisać najistotniejsze dzialania, niezaplanowane w oś.yyiądczeniuza rok poprzedzajqcy roĘ którego doĘczy
niniejsze ośviadczenie, jeżeli takie dziatania zastaĘ podjęte.

