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W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01 2015 roku dotyczącego ustanowienia systemu kontroli
zarządczej przedkładam oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji za rok 2014.
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Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr I/29/2011
Dyrektora MOSiR
z dnia 16.12.2011 roku

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych

za rok .~p.~.4.

Ja, niżej podpisany _.. .ł':lM~·\Q?~ ~.~.~ ~.TĄ .
M!t<.~~ ~OO~ SPORTU I REKREACJI

Dyrektor jednostki _.~.7.;::~:~i;~~~~~~VSlk~~.;~.Z.~~~.I.
lU. 41 247 ss 00, F..lAX 41 247 5501

NIP 661-20-22-680, REGON 000331228

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

• zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
• skuteczność i efektywność działania,
• wiarygodności sprawozdań,
• ochrony zasobów,
• przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
• efektywność i skuteczność przepływu informacji,
• zarządzanie ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
(*niepotrzebne skreślić)

• w wystarczającym I Vi ograniczoa-ym*
stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

• nie funkcjonmvała adekwatna, skuteczna iefektj"łłIła koRtrola zarządeza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki: ,
~L ~1?1P~.\';'.~~i.f'!..~.~~l ...,.\c\~~~~~~ ... ~~~.~~~f.ly~Ą~ll...~~w.ySf.'...~..~~~~Z'!.:..R\~~.k'
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Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
..~..9~.,~.~ ,?J:.~.·..~1~.~ ~.P ~~~.I 2.t?;"~.~.~.'1 N.)/~.%.~~.I??~~.r .

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie uraz informacjach, które pochodzą z:
. f?~~9q.<:-~~.~.\..~y)).'t~ ~. ~~."?~.~.~~.~.CrP. .\ _._ _ _

C należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w
badanych obszarach, inne.)

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji
zamierzonych celów.
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(podpis pieczęć)


