OSswiadczenie o stanie kontroli zarzqadczej
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
za rok 2019

Dziat!
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarzadczej, tj. dziatari podejmowanych dla zapewnienia realizacji celow i
zadani w sposdb zgodny z prawem, efektywny, oszczedny i terminowy, a w szczegdlnosci dla
Zapewnienia:

—
—
—
—
—
—

zgodnosci dziatalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewnetrznymi,
skutecznosci:i efektywnosci dziatania,
wiarygodnosci sprawozdan,
ochrony zasobow,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania,
efektywnoéci i skutecznosci przeptywu informacji,
zarzadzania ryzykiem,

oswiadczam, ze w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finanséw publicznych
Miescie i Gminie Sztum, tj. w Urzedzie Miasta i Gminy Sztum oraz jednostkach
organizacyjnych gminy
CzescA
Ow wystarczajacym stopniu funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

zarzqdcza.

Cze5éB
¥ w_ograniczonym stopniu_funkcjonowata_adekwatna, skuteczna i efektywna_ kontrola
zarzadcza.

Zastrzezenia dotyczace funkcjonowania kontroli zarzadczej wraz z planowanymi dziataniami,
ktére zostana podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzadczej, zostaty opisane w
dziale fl oSwiadczenia.

CzeséC
0 nie funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzadcza.
Zastrzezenia dotyczace funkcjonowania kontroli zarzadczej wraz z planowanymi dziataniami,
ktére zostana podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzadczej, zostaty opisane w
dziale Il oSwiadczenia.

LANL A

\N

Czes¢ D
Niniejsze osSwiadczenie opiera sie na mojej ocenie i informacjach dostepnych w= czasie
sporzadzania niniejszego oSwiadczenia pochodzacychz:
monitoringu realizacji celéw i zadan,

samooceny kontroli zarzgdczej przeprowadzonej z uwzglednieniem standardéw
kontroli zarzadczej dla sektora finanséw publicznych
procesu zarzadzania ryzykiem,
audytu wewnetrznego,
kontroli wewnetrznych,
kontroli zewnetrznych,

¥ innych zrédet informacji: oSwiadczania o stanie kontroli zarzadczej za rok 2019 ztozone
przez:
—

Zastepce

Burmistrza

Miasta

i

Gminy

Sztum

(jednoczesnie

kierownika

Referatu

—

Gospodarki Komunalnej i Bezpieczenstwa)
Skarbnika Miasta i Gminy Sztum (jednoczesnie kierownika Referatu FinansowoBudzetowego)

~

Sekretarza Miasta i Gminy Sztum (jednoczesnie kierownika Referatu Organizacyjnegoi

—
—
—
—

Zamowien Publicznych)
Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury
Dyrektora Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespotu Oswiaty
Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego

—

Kierownika Referatu Inwestycji

—
~
—
—

Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego
Kierownika Referatu Podatkowego
Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Majatku
Dyrektora Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi

—

Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 1 w Sztumie

—

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Sztumie

—

Dyrektora Publicznego Ztobka w Sztumie

—
—
—

Dyrektora Zespotu Szkot w Czerninie
Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 2 w Sztumie
Dyrektora Zespotu Szk6t w Gosciszewie

wptynac na tresé niniejszego oSwiadczenia.

DziatIl
1. Zastrzezenia dotyczace funkcjonowania kontroli zarzgdczej w roku ubiegtym.
W wyniku zmian personalnych na kierowniczych stanowiskach tj. Zastepcy Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum oraz Sekretarza Miasta i Gminy Sztum osoby, ktore zostaty zatrudnione na w/w
stanowiskach z powodu zatrudnienia w niepetnym okresie poddanym ocenie nie sq w stanie
ocenic funkcjonowania kontroli zarzgdczej w podlegtych referatach na przesirzeni catego roku.
2.

Planowane dziatania, kt6re zostang podjete w celu poprawy funkcjonowania

kontroli zarzqadczej.
Dziatania zostaty juz podjete poprzez zatrudnienie osdb, ktore bedg dbaty o prawidtowe
funkcjonowanie kontroli zarzgdczej.
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