O6wiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej
za rok 2018
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej
kontroli zarzqdczei, tj. dzialai podejmowanych dra zapewnienia rearizacji
cer6w i zadan w sposob
zgodny z prawem, efektywny, oszczgdny iterminowy, a w szczeg6lnosci
dla zapewnienia:
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zgodnosci dzialalnosci z pzepisami prawa i procedurami wewnetznymi,
sKutecznosci i efektwnosci dzialania,
wiarygodno6cisprawozdan,
ochrony zasob6w,

pzesteegania i promowania zasad etycznego postgpowanra,
efektywnosci i skutecznosci pzepiywu informacji,

zarzAdzania ryzykiem,
o6wiadczam, Ze w kierowanej przeze mnie jednostce/kom6rce:
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w ograniczonym stopniu funkcjonowata adekwatna, skureczna iefektywna
kontrora
zarzEoe2.

) Zastrzezeni a dotyczq:
' skutecznego i efektywnego rearizowania zadah w zttiqzku z brakiem os6b posiada;qcycn
kwalifi kacje do wykonywania zada6 terenowych pracownik6w socjalnych,
nieterminowego
pzekazywania 5rodk6w finansowych na rearizacjg zadaf zreconycn
'
pzez administracjq rzqdowq,
. niewystarczaj qcej bazy lokalowej na realizacjg przydzielonych zadari,
' brak mozliwosci umieszczenia wszystkich dzieci poni2ej 10 r.2. w rodzinnej pieczy
zastepczej.

2) zostanq podiete nastepuiqce dziarania w ceru poprawy funkcjonowania
kontrori zazEdcze]:

W 2019 roku:
podiete darsze dzialania. zmierzalece do pozyskiwania os6b posiadaiqcycn
' zostanq
kwalifi kacje terenowych pracownik6w socjalnych,
kontynuowane dzialania potegaiace na pzeprowadzaniu ankiet monitoruiEcych
' bede
poszczeg6lne sfery dzialalno6ci jednostki,
' monitowanie termin6w ptzekazwania srodk6w finansowych na rearizacjg zadah
zleconych z zakresu administracji zAdowej,
podiete dzialania zmierzaiqce do pozyskania nowych lokali na realizacie
zostanq
zadan,
.' stale monitorowanie wolnej liczby miejsc w rodzinnej pieczy
zastepczej
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Niniejsze oswiadczenie opiera

siq na mojej ocenie

i

informacjach dostepnych

w

czasle

sporzqdzania niniejszego oSwiadczenia pochodzqcych z:

{
{

monttoringu realizaQi cel6w izadan,

samooceny kontroli zazqdczej pzeprowadzonej z uwzglednieniem standard6w
kontroli zazEdczej dla sektora finans6w publicznych,

v

systemu zarzqdzania ryzykiem.

'/
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wynik6w kontroli i audyt6w,
innych 2rodel informacji: biezEce analizy dokonywane na spotkaniach i naradach
z kierownictwem MOPS.

Jednoczesnie oswiadczam, 2e nie sq mi znane inne fakty lub okolicznoiJci, kt6re moglyby
wplynq6 na tre56 niniejszego oSwiadczenia.
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2019

data

podpis kierownika jednostki/kom6rki organizacyjnej

