
Oswiadczenie o stanie kontroli zarz^dczej 

Dyrektora Biblioteki Fublicznej Gminy Nur 
za rok 2017 

(rok, za ktory skladane jest oswiadczenie) 

Dzial I " 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarzqdczej, 
tj. dzialan podejmowanych dla zapewnienia realizacji celow i zadaii w sposob zgodny z prawem, efektywny, oszcz^dny 
i terminowy, a w szczegolnosci dla zapewnienia: 

• zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn^trznymi, 
• skutecznosci i efektywnosci dzialania, 
• wiarygodnosci sprawozdan, 
• ochrony zasobow, 
• przestrzegania i promowania zasad etycznego post^powania, 
• efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji, 
• zarz^dzania ryzykiem, 

oswiadczam, ze w kierowanej przeze mnie jednostce sektora fmansow publicznych 

w Bibliotece Publicznej Gminy Nur 
(nazwa jednostki sektora finansow publicznych) 

Cz^scA^'' 

wystarczajqcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza. 

Cz?sc B ^* 

• w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza. 

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

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

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

Cz^sc D 

Niniejsze oswiadczenie opiera si? na mojej ocenie i informacjach dost^pnych w czasie sporzqdzania niniejszego 
oswiadczenia pochodz^cych z:''* 

monitoringu realizacji celow i zadari, 
samooceny kontroli zarz^dczej przeprowadzonej z uwzgl^dnieniem standardow kontroli zarz^dczej, 

J procesu zarz^dzania ryzykiem, 
J aud>tu wewn^trznego, 
J kontroli wewn^trznych, 
• kontroli zewn^trznych, 
• innych zrodel informacji: 

Jednoczesnie oswiadczam. ze nie s^ mi znane inne fakty lub okolicznosci, ktore mogiyby wpiyn^c na tresc niniejszego 
oswiadczenia. o , r . , 9 y - ' ^ ^ ' 
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Dzial I I ' ' 

1. Zastrzezenia dotycz^ce funkcjonowania kontroli zarz^dczej w roku ubieglym. 

.-CliiiiO. 

Nalezy opisac przyczyny ziozenia zastrzezeh w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdczej. np. istotnq slabosc kontroli zarzqdczej, islotnq 
nieprawidhwosc w funkcjonowaniu jednostki sektora finansow publicznych albo dzialu administracji samorzqdowej. istolny eel tub zadanie. ktore 
nie zostaly zrealizowane. niewystarczajqcy monitoring kontroli zarzqdczej. wraz z podaniem. Jezeli to mozliwe. eleinentu. ktorego zastrzezenia 
dotyczq, w szczegoinosci: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn^lrznymi. skutecznosci i efektywnosci dziaiania, 
wiarygodnosci sprawozdan. ochrony zasobow. przestrzegania i promowania zasad etycznego postfpowania. efektywnosci i skutecznosci przepfywu 
informacji lub zarzqdzania ryzykiem. 

2. Planowane dziaiania, ktore zostan^ podj^te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej. 

Nalezy opisac kluczowe dziaiania. ktore zostanq podj^te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej w odniesieniu 
do ziozonych zastrzezen, wraz z podaniem terminu ich realizacji. 

Dzial III"' 

Dziaiania. ktore zostaly podj^te w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej. 
1. Dziaiania. ktore zostaly zaplanowane na rok, ktorego dotyczy oswiadczenie: 

.^Acj 

Nalezy opisac najistotniejsze dziaiania. jakie zoslafy podj^te w roku, ktorego dotyczy niniejsze oswiadczenie w odniesieniu 
do planowanych dzialan wskazanych w dziale II oswiadczenia za rok poprzedzajqcy rok. ktorego dotyczy niniejsze oswiadczenie. 

2. Pozostale dziaiania: 

Nalezy opisac najistotniejsze dziaiania. niezaplanowane w oswiadczeniu za rok poprzedzajqcy rok. ktorego dotyczy niniejsze 
oswiadczenie. jezeli takie dziaiania zoslafy podj^te. 

Objasnienia: 

1) W dziale I . w zaleznosci od wynik6w oceny stanu kontroli zarzqdczej, wypelnia si^ tylko jednq cz?sc z cz?sci A albo B, 
albo C przez zaznaczenie znakiem , . X " odpowiedniego wiersza. Pozostale dwie cz?sci wykresla si?. Cz^sc D wypelnia si? niezaleznie 
od wynikow oceny stanu kontroli zarzqdczej. 
2) Cz?sc A wypelnia si? w przypadku. gdy kontrola zarzqdcza w wystarczajqcym stopniu zapewnila Iqcznie wszystkie nast?pujqce 
elementy: zgodnosc dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn?trznymi. skutecznosc i efektywnosc dziaiania. 
wiarygodnosc sprawozdan, ochron? zasobow, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego post?powania, efektywnosc i skutecznosc 
przeplywu informacji oraz zarzqdzanie r>'zykiem. 
3 ) Cz?sc B wypelnia si? w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnila w wystarczajqcym stopniu jednego lub wi?cej 
z wymienionych elementow: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn?trznymi, skutecznosci 
i efektywnosci dziaiania, wiarygodnosci sprawozdan, ochrony zasobow, przestrzegania i promowania zasad etycznego post?powania, 
efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji lub zarzqdzania ryzykiem, z zastrzezeniem przypisu 4. 
4) Cz?sc C wypelnia si? w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnila w wystarczajqcym stopniu zadnego z wymienionych 
elementow: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn?tr2mymi. skutecznosci i efektywnosci dziaiania. 
wiarygodnosci sprawozdan, ochrony zasobow, przestrzegania i promowania zasad etycznego post?powania. efektywnosci 
i skutecznosci przeplywu informacji oraz zarzqdzania ryzykiem. 
5) Dzial II sporzqdzany jest w prz>padku. gdy w dziale I niniejszego oswiadczenia zaznaczono cz?sc B albo C. 
6) Dzial 111 sporzqdza si? w przypadku, gdy w dziale 1 oswiadczenia za rok poprzedzajqcy rok, ktorego dotyczy niniejsze 
oswiadczenie, byfa zaznaczona cz?sc B albo C lub gdy w roku, ktorego dotyczy niniejsze oswiadczenie, byly podejmowane inne 
niezaplanowane dziaiania majqce na celu popraw? funkcjonowania kontroli zarzqdczej. 
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