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Dział l

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
t1. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celÓw i zadan 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 efektywnoŚci działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobÓw,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
_ efektywności i skutecznoŚci przepływu informacji,
- zaządzania ryzykiem,

oświadczam, Że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansÓw publicznych

sĄDzlE REJoNovVYM W cHEŁMlE

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

ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządcze1 wraz z planowanymi działaniami, które zostaną
podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zauądczej, zostały opisane w dziale ll oświadczenia.

Część D
Niniejsze oŚwiadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
oŚwiadczenia pochodzących z:

Ę monitoringu realizacji celÓw i zadań,

Ę samooceny kontroli zaządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardÓw kontroli zarządczej dla
- sektora finansów publicznych,

f, Procesu zarządzania ryzykiem,

Ę audytu wewnętrznego,

ffi kontroli wewnętrznych,

Ę kontroli zewnętrznych'

! innych ŹrÓdeł informacji:

JednoczeŚnie oŚwiadczam, Źe nie są mi znane inne fakty lub okolicznoŚci, które mogłyby
niniejszego oświadczenia.

Chełm, dnia 27 marca 2013 r.

l--



Dział ll

1. ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1 ) Niewystarczająca ilość szkoleń.

2\ Mala liczba zatrudnionych pracowników.

2' Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1) Sporządzenie planu szkoleń i tematów szkoleń.

2) Wystąpienie do jednostki nadrzędnej o zwiększenie liczby etatów urzędniczych.

Dział lll

Działania, ktÓre zostały podjęte w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowan|a kontroli zaządczej.

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

't) Sporządzono wykaz tematów szkoleń.

2) Pzeprowadzono szkolenie z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej

3) Podjęto działania zmierzające do zmiany procedur związanych zbezpieczeństwem ochrony informacji

4) Wystąpiono do jednostki nadzędnej w sprawie możliwości zwiększenia liczby etatów uzędniczych.


