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Jako kierownik jednostki Urzqd Gminyw Starczy
lN# naanq jedrnstkil

W zakresie przydzielonych mi uprawnien o6wiadczam, i2'.
1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarzqdczel za

rok 2018 przedstawiajq prawdziwy i rzetelny obraz sytuacjijednostki,
2) posiadam wystarczajqcq pewno56, i2 zasoby przydzielone do realizacli zadafr

i podzadari jednostki, okre5lonych w sprawozdaniu z wykonania planu
finansowego za rok 2018 zostaly wykor4ystane w zamierzonych celach
i z zasadq dobrego zarz4dzania finansowegol oraz, ze procedury kontroli
zarzqdczej sq ustanowione i zapewniajq realizacjg operacji gospodarczych
zgodnie z prawem i wewngtrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego
postqpowania.

Zastrze2en i a dotyczq nastgpujqcych obszarow dzi ala I no6ci jed n ostk i2
Brak
lw tym miejscu kierownik jedrcgki firoZe yzedSawiC i$ofte czynniW ryzyka lub st-aboSci kontroli
zarzqdczej, ktdre zostaly ziderffikowane w olcreSbnydt obsz*rc-h dzialalnoSci jedno$ki wraz
z opisem dziakrl planowanyctt lub podjqtych w celu ograniczenia tych ryzyk /ub slaDoSci kontroli
zanqdczej/

PowyZsze o6wiadczenie opiera siq na mojej ocenie oraz informacjach, kt6re
pochodzq z: samooceny"/ instytuqionalnej kontroli/
wynikow kontroli zewnqtrznych.4

O6wiadczam, 2e nie posiadam informacji, ktore nie zostaly umieszczone
w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarz4dczej, a ktore mo$yby
neg atywn i e wplywa c na obr az sytuacj i jednostki.

Starcza, dnia 21 .A2.2O19 r.
/miejscowo#, data/ lpdpis ipieczqil

1 Zasada dobrego zarzqdzaniafinansowego odnosi sigdo oszczqdno5ci, efektywnoSci i skutecznoSci.
OszczqdnoS6 oznacza, i2 zasoby wykorzystyrane do realizacji zada(t muszll by6 dostqpne
w odpowiednim czasie, odpowiedniej iloSci oraz jakoSci po jak najlepszycfr cenach.
EfektywnoSe oznacza realizaciq w wykorzystanymi zasobami a osiqgnigymi efektami.
Skuteczno5f oznacza realizaQq zalo2onych cel6w izad,afi przy wykozystaniu dostqpnych zasobow.2 Kierownik jednostki mo2e dodae zas/trzehenia, je2eli majq one istotny wptWv na oSwiadczenie
g stanie kontroli zazqde,z$t Samoocena odzwieiciedla ocenq kierownictvva w zakresie zgodno3rt' systemu kontroli zarzqdczel ze
standardami w okresie objetym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zauqdczej
4 Niepotzebne skreSli6


