
Oswiadczenie o stanie kontroli zarz^dczej
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Jednoczesnie oswiadczam, ze nie s^mi znane inne fakty lub okolicznosci, ktore moglyby w tresjc 
niniejszego oswiadczenia.
ZLOTA 28 marca 2023 r.

Zastrzezenia dotycz^ce funkcjonowania kontroli zarz^dczej wraz z planowanymi dzialaniami, ktore zostan^ 
podj^te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz^dczej, zostaty opisane w dziale II oswiadczenia.

za rok 2022
(rok, za ktbry skladane jest oswiadczenie)

Czqsc D
Niniejsze oswiadczenie opiera siQ na mol ej ocenie i informacjach dostQpnych w czasie sporz^dzania 
niniejszego oswiadczenia pochodz^cych z: )

X monitoringu realizacji celow i zadah,
X samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej z uwzglQdnieniem standardow kontroli X 

zarz^dczej dla sektora finansow publicznych,
X procesu zarz^dzania ryzykiem,
audytu wewn^trznego,

X kontroli wewnQtrznych,
X kontroli zewnQtrznych,
X innych zrodel informacji: i

Cz^sc B
w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz^dcza.

Zastrzezenia dotycz^ce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi dzialaniami, ktore zostan^ 
podjQte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz^dczej, zostaly opisane w dziale li oswiadczenia.

Czqsc C
nie funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz^dcza.

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarz^dczej, tj. dzialah podejmowanych dla zapewnienia realizacji celow i zadah w sposdb zgodny z prawem, 
efektywny, oszczQdny i terminowy, a w szczegolnosci dla zapewnienia:

- zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn^trznymi,
- skutecznosci i efektywnosci dzialania,
- wiarygodnosci sprawozdah,
- ochrony zasobow,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego post^powania, efektywnosci i skutecznosci przeplywu 

informacji,
- zarzqdzania ryzykiem,

oswiadczam, ze w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/dzialach administracji rz^dowej3)/w kierowanej 
przeze mnie jednostce sektora finansow publicznych*:

(nazwa/nazwy dzialu/dzialow administracji rzqdowej/nazwa jednostki sektora finansow publicznych ) 
Czqsc A

w wystarczaj^cym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz^dcza.
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Dzial 11

1)

1. Zastrzezenia dotycz^ce funkcjonowania kontroli zarz^dczej w roku ubieglym.
brak
Nalezy opisac przyczyny zlozenia zastrzezeh w zakresie funkcjonowania kontroli zarz^dczej, np. istotn^ slabosc kontroli 
zarz^dczej, istotnq nieprawidlowosc w funkcjonowania jednostki sektora finansdw publicznych albo dzialu administracji 
rz^dowej, istotny cel tub zadanie, ktore nie zostaly zrealizowane, niewystarczaj^cy monitoring kontroli zarzqdczej, wraz z 
podaniem, jezeli to mozliwe, elementu, ktorego zastrzezenia dotyczsi, w szczegolnosci: zgodnosci dzialalnosci z przepisami 
prawa oraz procedurami wewnQtrznymi, skutecznosci i efektywnosci dzialania, wiarygodnosci sprawozdah, ochrony zasobow, 
przestrzegania i promowania zasad etycznego post^powania, efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji lub 
zarzqdzania ryzykiem.

2. Pianowane dzialania, ktore zostanq. podjQte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz^dczej. Nie dotyczy
Nalezy opisac kluczowe dzialania, ktore zostanq. podjQte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz^dczej w 
odniesieniu do zlozonych zastrzezeh, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dzial III)

Dzialania, ktore zostaly podjqte w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz^dczej.
1. Dzialania, ktore zostaly zaplanowane na rok, ktorego dotyczy oswiadczenie:

W 2022 r. wprowadzono w roku objQtym oswiadczeniem wiele nowych aktow prawnych poprawiaj^cych skutecznie 
zarz^dzanie i organizacjQ pracy UrzQdu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zlota. Urz^d Gminy od 2015r. posiada 
certyfikat Poswiadczenia Jakosci Zastosowania CAP.

Nalezy opisac najistotniejsze dzialania, jakie zostaly podjQte w roku, ktorego dotyczy niniejsze oswiadczenie w odniesieniu do 
planowanych dzialah wskazanych w dziale II oswiadczenia za rok poprzedzajqcy rok, ktorego dotyczy niniejsze 
oswiadczenie. W oswiadczeniu za rok 2022 nie wypelnia si$ tego punktu.

2. Pozostale dzialania:
Nie dotyczy
Nalezy opisac najistotniejsze dzialania, niezaplanowane w oswiadczeniu za rok poprzedzaj^cy rok, ktorego dotyczy niniejsze 
oswiadczenie, jezeli takie dzialania zostaly podjQla.

Objasnienia:
Nalezy podac nazwQ ministra, ustalon^ przez Prezesa Rady Ministrow na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 
sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrow (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i 
Nr 273, poz. 2703, z2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 
220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, 
poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oswiadczenie sporz^dzane jest przez kierownika 
jednostki, nazwQ pelnionej przez niego funkcji.

2) W dziale!, w zaleznosci od wynikdw oceny stanu kontroli zarzqdczej, wypelnia siq tylko jedn^ czqsc z cz^sci A albo 
B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostale dwie czQSci wykresla siQ. Czqsc D 
wypelnia siQ niezaleznie od wynikdw oceny stanu kontroli zarz^dczej.

3) Minister kieruj^cy wiQcej niz jednym dzialem administracji rzQdowej sklada jedno oswiadczenie o stanie kontroli 
zarzQdczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzialdw, obejmujQce rbwniez urz^d obslugujqcy ministra. 
Oswiadczenie nie obejmuje jednostek, ktore nie sq. jednostkami sektora finansdw publicznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, 
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

4) Czqsc A wypelnia siQ w przypadku, gdy kontrola zarz^dcza w wystarczajqcym stopniu zapewnila Iqcznie wszystkie 
nastQpujQce elementy: zgodnosc dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewnQtrznymi, skutecznosc i 
efektywnosc dzialania, wiarygodnosc sprawozdah , ochronQ zasobow, przestrzeganie i promowanie zasad 
etycznego postQpowania, efektywnosc i skutecznosc przeplywu informacji oraz zarz^dzanie ryzykiem.

5) Czqsc B wypelnia siQ w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnila w wystarczajQcym stopniu jednego lub 
wiQcej z wymienionych elementdw: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewnQtrznymi, 
skutecznosci i efektywnosci dzialania, wiarygodnosci sprawozdah, ochrony zasobow, przestrzegania i promowania 
zasad etycznego postQpowania, efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji lub zarzQdzania ryzykiem, z 
zastrzezeniem przypisu 6.
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Czqsc C wypetnia siq w przypadku, gdy kontrola zarz^dcza nie zapewnila w wystarczaj^cym stopniu 
zadnego z wymienionych elementow: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn^trznymi, 
skutecznosci i efektywnosci dzialania, wiarygodnosci sprawozdah, ochrony zasobow, przestrzegania i promowania 
zasad etycznego postQpowania, efektywnosci i skutecznosci przeptywu
Znakiem "X" zaznaczyc odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych zrodel informacji oraz 
zarz^dzania ryzykiem.
informacji" nalezy je wymienic.

Standardy kontroli zarzqdczej dla sektora finansow publicznych ogloszone przez Ministra Finansow na podstawie 
art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o fmansach publicznych.

Dzial II sporzqdzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oswiadczenia zaznaczono czgsc B 
albo C.
Dzial III sporz^dza siQ w przypadku, gdy w dziale I oswiadczenia za rok poprzedzaj^cy rok, ktorego dotyczy niniejsze 
oswiadczenie, byla zaznaczona czqsc B albo C lub gdy w roku, ktorego dotyczy niniejsze oswiadczenie, byty 
podejmowane inne niezaplanowane dzialania majqce na celu poprawQ funkcjonowania kontroli zarz^dczej.




