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oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Areszcie Śledczvm w Prudniku

za rok20l7
DzialIŻ)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej iefekĘwnej
kontroli zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewnienia rea|izacji celów izadań w sposób
zgodny zprawem, efektywny' oszczędny i terminowy,

.
o
.
.
o
.
.

aw szczególności dla

zapewnienia:

Zgodności działalnościzprzepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

skutecznościi efektywności działania'
wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

efektywności i skuteczności przepływu informacji,

zarządzaniaryzykiem,

oświadczam, że
kierowanej przez mnie jednostcę sektora finansów publicznych

(

Areszcie Śledc'y* w Prudniku
azwajednostki sektora finansów publicznych-)

Częśó A4l

X

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zaruądcza.

CzęśćB5l

ZastrzeŻęnia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które Zostaną podjęte
funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadcżenia.

w celu

poprawy

w celu

poprawy

CzęśćC6)

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte
funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dzialeII oświadczęnia.

CzęśćD)

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania
niniej szego oświadczenia pochodzący ch

z:7

)

E

monitoringu realizacji celów i zadań,

X

samooceny kontroli zaruądczej przeprowadzonej zuwzględnieniem standardów kontroli zarządczej
dla seldora finansów publicznych'8)

x procesu zarządzania ryzykiem,
!@
B kontroli wewnętrznyclr,
x kontroli zewnętrznych,
m

innych żrodełinformacji: zapewnienia o stanie kontroli zarządczej za20I1r. w ramachrealizacji

zadai,

Jednocześnie oświadczam, ze nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpĘnąó na
treśó niniej szego oświadczenia'

tr}

Prudnik.
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