
Zatqcznik nr 1
do Zasad kontroli zarzqdczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Bydgoszczy

Oswiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej

Dyrektora Centrum Integracji Spotecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy

za rok 2013

Dzial I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

kontroli zarzgdczej, tj. dziatari podejmowanych dla zapewnienia realizacji celow i zadari w sposob

zgodny z prawem, efektywny, oszcze_dny i terminowy, a w szczegolnosci dla zapewnienia:

- zgodnosci dziatalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewne_trznymi,

- skutecznosci i efektywnosci dziatania,

- wiarygodnosci sprawozdari,

- ochrony zasobow,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego poste,powania,

- efektywnosci i skutecznosci przeptywu informacji,

- zarza,dzania ryzykiem,

oswiadczam, ze w kierowanym przeze mnie Centrum Integracji Spotecznej im. Jacka Kuronia

w Bydgoszczy, ul. Smolehska 43, 85-871 Bydgoszcz.

Cz^scA

S w wystarczajqcym stopniu funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

Czes'cfl

D w ograniczonym stopniu funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

Zastrzezenia dotycza.ce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi dziataniami, ktore

zostanq podjQte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaty opisane w dziale II

oswiadczenia.

CzqscC
D nie funkcjonowata adekwatna i efektywna kontrola zarzgdcza.

Zastrzezenia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi dziataniami, ktore

zostanq podj^te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaty opisane w dziale II

oswiadczenia.

Niniejsze oswiadczenie opiera sie. na mojej ocenie i informacjach doste,pnych w czasie sporzqdzania

niniejszego oswiadczenia pochodzqcych z:

IEI monitoringu realizacji celow i zadari,

El samooceny kontroli zarza_dczej przeprowadzonej z uwzgle.dnieniem standardow kontroli

zarza.dczej dla sektora finansow publicznych,

13 procesu zarzqdzania ryzykiem,

D audytu wewne.trznego,

IH1 kontroli wewn^trznych,

M kontroli zewne.trznych,

D innych zrodet informacji: ..............................................................................



Jednoczesnie oswiadczam, ze nie sa. mi znane inne fakty lub okolicznosci, ktpre mjogtyby wptynqc na

tresc niniejszego oswiadczenia. Cwrekjfbr
Centrum Integral]! SpotoCZTOf

w Bydg/Jsjczy

mgr A notesj Jankowski
Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2014r. V '

\c i data) (podpis kierownika jednostkl organizacyjnej)

Dziat II
1. Zastrzezenia dotycza.ce funkcjonowania kontroli zarzqdczej w roku ubiegtym.

NIE DOTYCZY

Nalezy opisac przyczyny ztozenia zastrzezeh w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdczej, np. istotnq stabosc kontroli zarzqdczej,

istotnq nieprawidtowosc w funkcjonowaniu jednostki, istotny eel lub zadanie, ktore nie zostato zrealizowane, niewystarczajqcy

monitoring kontroli zarzqdczej, wraz z podaniem , jezeli to mozliwe, elementu, ktorego zastrzezenia dotyczq, w szczegolnosci

zgodnosci dziafalnosci z przepisami prawa oral procedurami wewne.trznymi, skutecznosci i efektywnosci dziatania, wiarygodnosci

sprawozdah, ochrony zasobow, przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania, efektywnosci i skutecznosci przepfywu

informacji lub zarzqdzania ryzykiem.

2. Planowane dziatania, ktore zostana. podj^te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej.

NIE DOTYCZY

Nalezy opisac kluczowe dziatania, ktore zostanq podjqte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej w odniesieniu do

ztozonych zastrzezeh, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dzial III

Dziatania, ktore zostaty podjete w ubiegtym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej.

1. Dziatania, ktore zostaty zaplanowane na rok, ktorego dotyczy oswiadczenie:

NIE DOTYCZY

Nalezy opisac najistotniejsze dziatania, jakie zostaty podjqte w roku, ktorego dotyczy niniejsze oswiadczenie w odniesieniu do

planowanych dziatah wskazanych w dziale II oswiadczenia za rok poprzedzajqcy rok, ktorego dotyczy niniejsze oswiadczenie.

Pozostate dziatania:

NIE DOTYCZY

Nalezy opisac najistotniejsze dziatania, niezaplanowane w oswiadczeniu za rok poprzedzajqcy rok, ktorego dotyczy niniejsze

oswiadczenie, jezeli takie dziatania zostafy podjqte.


