Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWBJ STRAŻY POZłRNBJ W JAŚLE
zarok 20L4
(rok, za który składanejest oświadczenie)

Dzial12)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zuządczej, tj. działń
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawęm, efektywny, oszczędny i terminowy, a w
szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efeklywnościdziałanią

-

wiarygodnościsprawozdń,

ochrony zasobów,
przęstrzęgania i promowania zasadetycznego postępowanią
efektywności i skuteczności przepływu informacji,
zarządzaniaryzykiem,

oświadczam, żę

w

kierowanym/kierowanych

przeze mnie jednostce sektora finansów publicmych*

przęzę mnię dzialeldzińach administracji rządowej3)/w

kierowanej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle

(namalnazwy dziah/działów administracji rądowej/nazwajednostki sektora finansów publicznych')

CzęśćAa)

X

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna ko ntrola zarządcza.

Część85)

!

w ograrriczonym stopniu funkcjonowała adekwatną skuteczna i efektywna ko ntrola zarządcza.

Zastrzężęnia doĘczące funkcjonowania

kontroli zwządczej wrv z

planowanymi działaniami,

które

zostaną

planowanymi dziŃaniami,

które

zostaną

podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostaĘ opisane w dzialę II oświadczęnia.

CzęśćC6)

n

nie funkcjonowała adekwatną skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zwządczej

wraz z

podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zuząd,czej, zostaĘ opisane w dzialę II oświadczenia.

CzęśćD

Niniejsze oświadczenie opiera

się na mojej ocenię i

go oświadczenia pochodzących z:')
monitoringu realizacji celów i zadań,

Ę
X .u.oo..ny kontroli

Ę
!
I
fi
Ę

zarządczej przeprowadzonej

sektora finansów publicznych8),

informacjach dostępnych

z

w czasie

uwzględnieniem standardów

sporządzania niniejsze-

kontroli zarządczej

p.o..ru zuządzania ryzykiem,
audYu wewnętrznego,

kont.oli wewnętrznych,
kontroli zewnętrmych,
innycłr źródełinformacji: Informacja syntetyczna o stanię kontroli zuządczej w Komęndzie Powiatowej Państwowęj Staży
Pożarnej w Jaślesporządzona przez koorłnatora kontroli zarządczej.

Jednocześnie oświadczam,żę
niniejszego oświadczęnia.

nie są

mi

znane inne fakty

lub

okoliczności, które mogłyby wpłynąć na
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Zastrzeżęnia doĘczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

opisń pr4,ey/ry złoźęniąnstrreżeń w rulę,esie jnkcjonowania kantroli runqdczej, np. istotlą shbośćkontroli zazqdęej, istolnq niepravidłoluośćw funl<cjonowaniu jednostki seldora Jinalsów publiełrych albo dziąk adlninistracji reqdowej, islohly cel lub zadanie, Hóre nie zostały zrealżowane, niewstarczajqq) monitoring kontroli zanądcaj, wrąz z poda,
nieą jezeli to mażliwe, elemenlu, lłorego astrzeżettia dotyaą, w szczłgólnoki: zg&lościdziałalrcrci z pżepisami pra|u
ordz procedurami wewnętrzr}mi, slalteęnościi
efelaywnosci działania, viarygodności sprawozdań, ochrotry zasobów,
pnestrzegania i promowania msad elycznego postępowania, eJelłyunościi
slałtecznościpnep[uu kformacji lub zarzqNależry

dzania ryzykiem.

2.

Planowane działanią które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zuządczej.

Należy opisń Hltczove działania, które zostunq pdjęE w celu popr(ngy jmkcjonov,ania kontroli

w

do złożonychzastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

odniesieruu

Dział III10)
Działania, które zostaĘ podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy fuŃcjonowania kontroli zarządczej,

l.

Działanią które zostĄ zaplanowane na rok, klórego doĘczy oświadczęnie:

NaleĄ opisać najistotniejsze dziąłania, jakie zostaĘ podjęte w roka, którego dolyczy niniejsze oświadczeniev odniesieniu
do planowanych działań uskazarych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzajqcy rok, którego doĘczy niniejsze ośyliądczenie. W oświadczeniu za rok 20l0 nie wypełnia się tego punktu.

2.

Pozostałedziałaria:

Należry opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane
oświadczenie,

jeżeli takie działąnia zostały podjęte.

w

oświądczeniuza

rok

poprzedzajqcy

rok, którego doĘczy

niniejsze

Objaśnienia:

')

Należy podaó nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. '1l7, z 2004 r. Nr 238, poz.2390 i Nr 273, poz, 2703,
z 2005 r. Nr 169, poz. I4l4 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 3l9, Nr l70, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r, Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 4ż, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr I57, poz. l24l i Nr 161, poz, 1277 oraz z 20|0 r. Nr 57, poz. 354),

^.
2)

W

a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego

C

funkcji.
'wypełnia
zależnościod wyników oceny stanu kontroli zarządczej,
się tylko jedną częśóz części A albo B, albo
przez zaznaczenie znakięm uxu odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie częściwykreślasię. Częśó D wypełnia się nie-

dziale

I, w

^

zalężnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3) Minister kierujący więcej niZ jednyn działęm administracji
rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zuządczęj w zakesie wszystkich kierowanych przez niego dzińów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych (Dz. U. Nr l57, poz, 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 9ó, poz. 620, Nr I23, poz. 835,
Nr l52, poz.

1020 i Nr 238, poz. 1578).

4) Częśó A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza
w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodnośó działalnościz przepisami prawa oIM procedurami wewnętrznyni, skuteczność i efektywnośó
działanią wiarygodnośćsprawozdń, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,

,
5)
CzęśćB wypełnia

efektywność i skutecznośćprzepłyrvu informacji orazzarządzulie ryzykiem.

''..

z
i

się w przypadku, gdy konirola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej
wymienionych elemęntów: zgodnościdziałalnościz przepisami prawa oraz procedufami wewnętrznymi, skutecmości
efektywności dzińanią wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego

postępowanią efekrywności iskutecmości przepływu informacji lubzwządzaniaryzykiem,zzntrzeżeniem przypisu 6.

CzęŚĆ C wypelnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymięnionych elementów: zgodności działalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności
dziŃanią wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasń etycznego postępowa-

nią
_.
l

"'
.

9,}^

efektywności i skuteczności przepĘwu informacji orazzarządzaniaryzykiem.
Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczeniapuŃtu "innych źródeł informacji" należy jewymienió.

Standardy kontroli zuządczej

dla

sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

na

podstawie

art,

69

DzialIIsporządzanyjestwprzlpadku,gdywdzialeIniniejŚzegooświadczeniazaznaczonoczęśóBalboC.
III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze
oŚwiadczenie, była zaznaczona częśćB albo C lub gdy w roku, kórego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowa-

'"' Dzial

ne inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zuządczej.

