
 

                                                                                                                       Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 536/2010 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 18 listopada 2010 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 
za rok 2022 

 
 

 

Ja niżej podpisany Ryszard Reszczyński 
                                             (imię i nazwisko) 

 

jako kierownik jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy                           
Kórnica, ul. Głowna 2  47-300 Krapkowice 

(pełna nazwa i adres jednostki) 

 

będąc osobą odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania 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, 

skuteczności i efektywności działania, 

wiarygodności sprawozdań, 

ochrony zasobów, 

przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 

efektywności i skuteczności przepływu informacji, 

zarządzania ryzykiem, 
 
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych12ִי: 
 

I.3 W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna 
i efektywna kontrola zarządcza 

 

II.4  W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna 
i efektywna kontrola zarządcza. 

 

III.5 Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 
 
Zastrzeżenia dotyczą:

6
 

........................................................................................................................................................... 

                                                 
1
 W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej zaznacza się tylko jedną część: część I lub II lub III. Część IV 

wypełnia się w przypadku gdy, w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była 
wypełniona część II lub III.  Część V wypełnia się w każdym przypadku. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 
nie wypełnia się części IV. 
2
 Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednią część, 

3
 Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami 

wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie 
zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. 
4
 Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła co najmniej zgodności działalności z przepisami prawa 

i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania lub wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów 
lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji 
lub zarządzania ryzykiem. 
5

 Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła łącznie zgodności działalności z przepisami prawa 

i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów 
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji, zarządzania 
ryzykiem.  
6
 Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli 

zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki/działu/działów administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, 
które nie zostały zrealizowane. 



 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
 

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
7
 

 

........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

IV.8  W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy 
funkcjonowania kontroli zarządczej: 

 

........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 

V.  Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych 
w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z9

: 
o monitoringu realizacji celów i zadań, 
o samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli 
      zarządczej dla sektora finansów publicznych, 
o systemu zarządzania ryzykiem, 
o audytu wewnętrznego, 
o kontroli wewnętrznych, 
o kontroli zewnętrznych, 
o innych źródeł informacji:........................................................................................................ 

 
........................................................................................................................................................... 
 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które 
mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. 
W załączeniu przedkładam informację o kontrolach przeprowadzonych w roku objętym 
niniejszym sprawozdaniem 
 
 
 
 

Kórnica,16.02.2023 r.…………………………………………… 
(miejscowość, data i czytelny podpis kierownika jednostki)

                                                 
7
 Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do 

złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji. 
8

 Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do 

planowanych działań wskazanych w części II albo III w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze 
oświadczenie. 
9

 Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. 



 
...................................... 

      (pieczęć jednostki) 

Kórnica, 23 lutego 2022 r. 

 

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH  
W ROKU 2022 

Lp. 
Kontrolujący 

(instytucja, osoba) 
Termin kontroli 

(od dnia do dnia) 
Tematyka kontroli Stwierdzone nieprawidłowości 

Zalecenia, wnioski, uwagi 
pokontrolne 

Informacja 
o realizacji zaleceń 

1 
POLENIT SERWIS 
P.POŻ I BHP 

styczeń   2022 
Kontrola wytrzymałości węży 

hydrantowych 
Nie stwierdzono brak - 

2 
POLENIT SERWIS 
P.POŻ I BHP 

styczeń 2022 
Kontrola wydajności i 

sprawności technicznej 
hydrantów 

Nie stwierdzono brak - 

3 

Kontrola 
wewnętrzna 
R. Reszczyński 
B. Pawliczek 
 

30 sierpnia 2022 
Kontrola przygotowania 

placówki do rozpoczęcia roku 
szkolnego 2022/2023 

Nie stwierdzono 
Placówka przygotowana do 

realizacji zadań 
- 

4 UMiG Krapkowice 
31 sierpnia 

2022 

Stan przygotowania placówki 
do roku szkolnego 2022/2023 

Nie stwierdzono 
Placówka przygotowana do 

realizacji zadań 
- 

5 
Zofia Krzeczek ins. 
BHP 

31 sierpnia 2022 

Kontrola przygotowania 
placówki do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2022/2023. Stan 
BHP. 

Nie stwierdzono 
Placówka przygotowana do 

realizacji zadań 
- 

6 
PSSE w 
Krapkowicach 

28 września 2022 
Ocena stanu sanitarnego 

obiektu 
Nie stwierdzono brak - 

7 MiG Krapkowice 
12 października 

2022 
Prawidłowość sprawozdania 

SIO na dzień 30.09 2022 
Nie stwierdzono brak - 

8  UMiG Krapkowice październik 2022 

 

Odbiór inwestycji  

Termomodernizacja wraz  
z wymiana źródeł światła  
w obiekcie użyteczności 
publicznej Gminy Krapkowice  
w ZSP w Kórnicy 

  

Nie stwierdzono brak - 

9 
Laboratorium 
Blachownia 

28 listopada 2022 

Badanie stężenia CO w 
kotłowni (po przebudowie 

kotłowni co) 
 

Nie stwierdzono brak - 



 

 

 
    .......................................................................................... 

                          (podpis kierownika jednostki) 

10 

Andrzej Horbacz 
Polska Izba 
Inżynierów 
Budownictwa 

 listopad 

2022 

Przegląd roczny i pięcioletni 

Okresowa kontrola stanu 
konstrukcyjno-budowlanego 

Nie stwierdzono 

  
brak - 

11 

Andrzej Horbacz 
Polska Izba 
Inżynierów 
Budownictwa 

 listopad 

2022 

Przegląd roczny  

 Okresowa kontrola urządzeń 
na placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej 

Nie stwierdzono 

  
brak - 

12 Gmina Krapkowice 22 listopada 2022 
Prawidłowość przekazywania 
danych w sprawozdaniach SIO 

Nie stwierdzono brak - 

13 
Zakład Usług 
Kominiarskich 

7 grudnia 

2022 

Kontrola okresowa przewodów 
kominowych 

Nie stwierdzono brak - 


