oświadczenle o stanae kont]oll zarządczei
Dyrektora Aresztu Śledczego
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Tarnowskich Górach

a łok 2O15
Dział l
Jako osoba odpowiedzialna za zap€Wnienie lunkcjonowania adel0flatnei, skutecznei i efektywnei kontroli
zaządczą, ti. dzialan podejmowanych dla zapewnienia realizac,ii celóW i zadań w sposob zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy, a W szczególności dla zapewnienia:
zgodności dziala|ności z przepisami prawa oraz procedurami Wewnętznymi,
skuteczności i efektywności dzialania,
Wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobow,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efekt}rwności i skuteczności przepływu informacii,

- zażądzaniaryZykiem,
-ośWiadczam, że W

kierowanei

przeze mnie iednostce sektora finansow publicznych-

Are§zt Śledczt/ w Tarnow§kich Górach
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stopniu funkcionowała adekwatna, skuteczna i efektywna konrola zaządcza.
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Niniejsze oś,Wiadczenie opiera się na moiej ocenie i informacjach dostępnych W czasie sporządzania ninieiszego
ośWiadczenia poch odzących z:7\
x monitoringu realizacii celow i zadań,
x samooceny kontroli zarządczei przeprowadzonej z uwzględnieniem standardow kontroli zalządczei dla seKora
fi nansow publicznychs),
x procesu zarządzania ryzykiem,

fuUdyłu-vrewnęłEnegą
x kontroli Wewnętrznych,
x kontroli zewnęrznych,

Jednocześnie oświadczam,ze nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, ktore mogłyby wpłynąćna treść
niniejszego oświadczenia.

Tarnowskie Góry 04.03.2016

-

Niepotrzebne skreślić.

r.

Dział lls;

L. Zastrzezenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczĄ w roku ubiegłym.

Nie dotyczy
2, Planowane działania, ktore zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Nie dotyczy

Dział lllro)
Działania, ktore zostały podjęte w ubiegłym roku w ceIu

popra\^/y

funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, ktorego dotyczy oświadczenie:

Zapewniono stały monitoring w zakresie pojawlających się zagrożeń. przepłyruu informacji oraz
zapewniono realizację programów resocjalizacyjnych, dostosowanych do potrzeb osób pozbawionych

wolności.

2. pozostałe działania:

Brak
Objaśnienia:
1) NaleŻy podaĆ nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrow na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrow (Dz. U. z2oo3 r. Nr 24, poz. 1"99 i Nr 80, poz.7L7,z2oo4 r. Nr 238, poz.2390 iNr 273, poz.2703,
z 2Oa5 r. Nr ]_69, poz. L4L4 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r, Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. L2L7 i Nr 220, poz. 1600, z 2oo8 r. Nr 227
poz.1505, z2OO9 r. Nr42, poz.337, Nr98, poz.817, Nr 757,poz.1241 i Nr161, poz. L277 orazz2oLo r. Nr57, poz.354),
a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
2) W dziale l, w zależnościod wynikow oceny stanu kontroli zarządczĄ, wypełnia się tylko jedną częśćz częściA albo B, albo

C przez zaznaczenie znakiem

,

,,X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie częściwykreślasię. CzęśćD wypełnia się niezależnie
od wynikow oceny stanu kontroli zarządczej.
3) Minister kierujący więcej niż jednyrn działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zauądczĄ
w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działow, obejmujące rownież urząd obsługujący ministra, oświadczenie
nie obejmuje jednostek, ktore nie są jednostkami sektora finansow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia27 sierpnia
20O9 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz- L24O oraz z ZOLO r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. IO2O i Nr 238, poz. 1578),
4) CzęŚĆ A wypelnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła Ęznie wszystkie następujące
elementy: zgodnośćdziałalnościz przepisami prawa orźv procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność
działania, wiarygodnośćsprawozdań, ochronę zasobow, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem,
5) CzęŚĆ B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej
z v4lmienionych elementow: zgodności działalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności
i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasoboq przestrzegania i promowania zasad etycznego
postępowania, efektywności i skuteczności przepĄrwu informacji lub zarządzania ryzykiem, zzastrzeżeniem przypisu 6.
6) CzęśćC wypelnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w w}łstarczającym stopniu żadnego z wymienionych
elementow: zgodności działalnościz przepisami prawa orźv procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności
działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasoboĘ przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efekVwności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem,
7) Znakiem ,,X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu ,,innych źrodeł informacji" należy je wymienić.
8) Standardy kontroli zarządćzĄ dla sektora finansow publicznych ogłoszone przez Ministra Finansow na podstawie art. 69
ust. 3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
9) Dział l! sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale l niniejszego oświadczenia zaznaczono częśćB albo C.
J.0) Dział lll sporządza się w przypadku, gdy w dziale l oświadczeniazarok poprzedzający rok, ktorego doĘczy niniejsze
oŚwiadczenie, była zaznaczona częśćB albo C lub gdy w roku, ktorego dotyczy niniejsze oświadczeńie, uyiy p-ooelmowane
inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej_

