OSwiadczenie o stanie kontroli zanz4dczei
Dyrektora Aresztu Sledczego w Tarnowskich G6rach
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Dzial !
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarz4dczej, tj. dzialafi podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zada6 w sposob zgodny z prawem,
efektywny, oszczqdny i terminowy, a w szczeg6lno5ci dla zapewnienia:
zgodno6ci dzialalnoSci z przepisami prawa oraz proceduramiwewnqtrznymi,
skuteczno5ci i efektywno6ci dzialania,
wiarygodno5ci sprawozdafi ,
ochrony zasobow,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania,
efektywno6ci i skuteczno6ci przeplywu informacji,
zar zqdzania ryzykiem,

-o6wiadczam, 2e w

e)/w kierowanej

przeze mnie jednostce sektora finansow publicznych.

Areszcie Sledczym w Tarnowskich G6rach
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w wystarczajqcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzEdcza.
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stepniu funkejenewala adekwatnai skuteezna i efektlq#na kontrola zarzEdeza'
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Bediete w eelu peprawy funlceienewania lcentreli zarzQdezej' zestaly episane w dziale ll o5wiadezenia'
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Niniejsze oSwiadczenie opiera siq na mojej ocenie i informacjach dostqpnych w czasie sporz4dzania ninieiszego
oSwiadczenia pochodzEcych z:zl
x monitoringu realizacji celow i zadan,
x samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej z uwzglgdnieniem standardow kontroli zarzqdczei dla sektora
finansow publicznychs),
x procesu zarzqdzania ryzykiem,

@
x kontroli wewnetrznych,

x

kontroli zewnqtrznych,
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JednoczeSnie o6wiadczam, ze nie sq mi znane inne fakty lub okolicznoSci, ktore moglyby wplynqi na tre6i
niniejszego oSwiadczenia.

Tarnowskie G6ry, 12.03.2018
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- Niepotrzebne skre6li6.

Dzial llgl
L. Zaslrzeien a dotyczqce
i

f

un

kcjonowan ia kontrol i zarzqdczel w roku ubieglym.

Nie dotyczy
2' Planowane dzialania, ktore zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarz4dczej.
Nie dotyczy

Dzial lllroy
Dzialania, ktore zostaly podjete w ubieglym roku w celu poprawy
funkcjonowania kontroli zarz4dczej.
1. Dzialania, kt6re zostary zapranowane na rok, ktorego dotyczy
oswiadczenie:

Nie dotyczy
2. Pozostale dzialania:

Nie dotyczy
Obia5nienia:
1) Nale2y podac nazwg ministra, ustalona przez Prezesa Rady N4inistrow
na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia g sierpnia
1996r'oRadzieMinistrow(Dr.y

azoosi.Nlr24,poz.tggiNr80,poz.777"z2OO4r.r.rrzia,poz.2390iNr273,
poz.2703,
22005t Nr169'poz.1414iNr24g,poz.2lo4,z2no6r.rura5,poz.3t9,Nr170,
por.tzlliNr22o,poz.1600, z2oo|r.Ntzz7,
poz 1505'z20ogt. Nr42'p02..337,Nr98,poz.817,Nr157, poz.L24LiNr16l.,poz.1277orazz2o7ot.Nr57,poz.354),

a w przypadku gdy oswiadczenae sporzEdzane
Jest przez kierownika jednostki, niirrg p.rnrn.l przez niego tunkcji.
2) w dziafe l, w zaleinosci od wynikow oceny sianu kont rcli zazEdczei,wypelnia
jednE czesc z czqsci A albo B, albo
c wzez zaznaczenie znakiem ,,X" odpowiedniego wiersza. Pozosiate o*iii,.gsci sie tylko
*vrrresL'iiq. crgsc D wypelnia sie niezale2nie
oceny
stanu
kontroti
zarzqdczei.
99 lv/likow
3) Minister kierujacy wiecej niz jednym dziaiem administracji rzqdowei
sklada jedno oswiadczenie o stanie kontroli zarzEdczej
w zakresie wszvstkich kierowanych przez niego dzialow, obejmujqce
iowniei;r;d
minisrra. oswiadczenie
nie obejmuie jednostek, ktore nie sq jednostkimi sektora finJnsow pubricznych
* ,o.rrie"riu ustawy z dnia 27 sierpnia

;ril;;iE.y

2009r'ofinansachpublicznych(Dz.u.Nr157,poz.7240orazz2otor.r',rrza,poz1ao,-ttiso,po..620,Nr123,poz.835,

Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
4) czqsc A wypelnia sre w przypadku, gdy kontrola zatzqdczaw
wystarczajqcym stopniu zapewnila lEcznie wszystkie nastepuiqce
elementy: zgodnosc dzialalnosci z pzepiiami prawa oraz procedurami
*"*'netr.nyrii, ituiScznosc i etektywnosc
dzialania, wiarygodnosi sprawozdai, ochrong'zasobow, pliestrzeganre
i promowinie'zaiad
postepowania,
i skutecznos6 przeprywu informatji oraz zariqiianie iyzykiem.
"ty..r"go
!fefVryio_SC
5) cz95c B wypelnia sig w przvpadku' gdy konirola zarzqocza
nie zifewntta w wystarczajacym stopniu jednego tub wiecel
z wymienionych elementow: zoodnosci dzialalnosci z prz'episami prawa
oraz proceourimi *6wngtrznymi, skutecznosci
i efektywnosci dzialania' wiarygodnosci sprawozda6,
ocniony zasboow, pr."dt,..ginii'i fromo*ania zasad etycznego
postepowania, efektywnosci iskutecznosci przeptywu
informacji.tub
,u.tr..."niem przypisu

, iqdriiii;ii.yr,i"il,l

6.
6)czesicwvpetniaslgwprzvpadku,-s_9v_,!gl!1"'" ra,zq,ocriiie-p"r'iiri**v'.-ti;;;;1q..yrstopniu2adnegozwymienionych
elementow: zgodnosci dzialalnosci z.przepisami pra*a oiu, proceduiami
wewngt..rnyri, ffi..znosci i efektywnosci
dzialania, wiarygodnosci sprawozdafi, ochrony zisoboq
fizlstrzeqanra i promowanL rriio
postepowania,
przeplywu inrormicji o,u, ,ui)qir^n,uryzykiem.
"ty..n.go
Sl.jyyl"j.i.j,.rlurecznoSci
t) Lna(em "x" zaznaczyc odpowiednie wiersze. W przypadku zaznacienia punktu
,,innych zrodel informacii,, nale2y Je wymienic.
8) standardy kontroli zarzqdczei dla sektora finansow p,ioriirnv.n
ogloszone przez Ministra Frnansow na podstawie

an. 69

u,slawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o frnansach
::13
9) Dzial ll sporzqdzany
przypadku,

pu'blicznych.
goy w dziale t ninielszego oswiadczenia zaznaczonoczgsc
iest w
B albo c.
10) Dzial lll sporzEdza sig w przypadku, g;y w dziale I os*iuiiir*'u
ra rot poprieoiiii.vi"x, ktorego dotyczy niniejsze
oswiadczenie, byla zaznaczona cz9s6 a ilbo c lub gdy w ioxr,
t tor.qo o"tv.rv.rfu-irJ.'osiriaoczenie, byty podejmowane
inne niezaptanowane dziarania maiEce na.et, poprl*9
iunt i;ono*ui," roii,ori

i"iiiolir"i'

