Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok2020
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, t1. dzińań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
t zadan w sposób zgodny z pIawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególnoŚci
dla zapewnienia:

z ptzepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności dziaŁania,
- wiarygodności spraw ozdań,
- zgodności działalności

- ochrony zasobów,

ia zasad ęty czne go p o stępo wania,
- efektywnościi skuteczności przepĘwu informacji,
- zarządzaniaryrykiem,
oświadczam , że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
- pr zestr ze gani a i promowan

Straż Miejska w Białymstoku
(namva jednostki sektora finansów publicznych)

zarzadcza.
2. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna

i

efektywna kontrola

zatządcza.
I) Zastr zeżeni a dotyczą

:

nie dotyczy

2) Zostanąpodjęte następujące dzińaniaw celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
nie dotyczy

3. nie

fuŃcjonowała adekwatna, skutecma i efektywna kontrola zarządcza.

I) Zasttzeżeni a dotyczą

:

nie dotyczy
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funkcjonowania
ubiegłym roku zostńy podjęte następujące dzińania w celu poplawy
kontroli zarządczej:
Podejmowano czynności mujqce na celu poprawę efektywności działania wprowadzajqc
stosowne zarzqdzenia. W celu zapewnienia ciqgłościprawidłowego

4.

w

i

uaktualniajqc

minimalizujqce ryzyko zachorowania
funkcjonowania formacji wprowadzano działania
na C7VID-19 podczas wykonywania obowiqzków służbowych. Monitorowano realizację
celów i zadań oraz określonych ryzyk nieuealizowania zadań. w celu polepszenia
aparaturq
skuteczność i efektywność działania zakupiono bezzałogowego drona wraz z
niezbędnq do dokonywania pomiarów stanu powietrza w mieście.
5. Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie
sp

or ządzani a nini ej sze
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o

o

świadczeni a

p o

ch

o

i

informacjach dostęPnYch

w

czasię

dzący ch z:

D svstemu zarzadzania rvzykiem.
! audytu wewnętrznego,
! kontroli wewnętrznej,
D kontroli zewnętrznej,
! innych źródeł informacji:

które
Jednocześnie oświadc zam, że nie są mi znane inne fakty lub okolicznoŚci,
mogĘby wpłynąć na treśćniniejszego oświadczenia,

Białystok,
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(miejscowość,data)
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rdynat or kontrol i zarzqdc z ej

(kierownik jednostki)

