
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok20t9

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

i efekty.wnej kontroli zarządczej, tj. dzińań podejmowanych dla zapewntenia ręaltzacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektlwmy, oszczędny i terminowy, a w szczegolności

dla zapewnienia:
- zgodności działalnoścl zprzeplsami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektlłvności dziŃanta,
- wiarygodności spraw ozdań,
- ochrony zasobów,
- pr zestt ze gani a i promowan ta zasad etyczne go po stępowania,
- efektyvności i skuteczności przepłlvu informacji,
- zar ządzania ryzykiem,

oświadczam,żew kierowanej przeze mnie jednostce sektorafinansówpublicznych

Straż Miejska w BiaĘmstoku
(nazw a j e dnostki s e kt or a fi nans ów pub licznyc h')

1. w wystarczaiacym stopniu funkcionowała adekwatna. skuteczna i efektywna kontrola
zarzadcza.
ż. w ogtaniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza.
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3. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1,) Zastrzeżenia doĘ czą:
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4. W ubiegłym roku zostŃy podjęte następujące dzińanta w celu poplawy funkcjonowania
kontroli zarządcz€1;

Podejmowuno czynności majqce nu celu poprawę efekĘwności działunia wprowadzajqc
i uaktualniajqc stosowne zarzqdzenia. Monitorowano realizację celów

i zadań oraz określonych ryzyk niezrealizowania zadań. W celu polepszenia skuteczność

i efektywność działania zakupiono samochód wyposażony w specjalisĘczne urzqdzenia

tworzqce system kontrolno-pomiarowy stanu środowiska ,rsmogobus". Zakupiono
pierwszy samochód służbowy o napędzie 100% elektrycznym.

5. Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie

sp orządzania nini ej sze go o świadczenia poch o dzący ch z:

! monitoringu realŁacii celów i zadań,
! samooceny kontroli zarzadczei przeprowadzonei z uwzglednieniem
standardów kontroli zarzadczei dla sektora finansów publicznvch,

! systemu zarzadzania ryzykiem.
! audytu wewnętrznego,
! kontroli wewnętrznej,

! kontroli zewnetrznei.

Jednocześnie oświadczann, zę nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które

mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Ó,Ęrh(.,. /TQLhhz,,
( tmieiscowość, daral

Koordyn ator kontroli zorzqdczej
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