OŚWIADCZENIE PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW O STANIE
KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA CIECHANÓW ORAZ
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ
CIECHANÓW ZA ROK 2017
Dział I
Jako osoba 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 kierowanym przeze mnie Urzędzie Miasta Ciechanów oraz w jednostkach
organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów:
Część A
w 19 jednostkach, w tym w Urzędzie Miasta Ciechanów w wystarczającym stopniu funkcjonowała
adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
Część B
w 3 jednostkach w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna
kontrola zarządcza;
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II
oświadczenia.
Część C
nie wystąpiły jednostki, w których nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
oświadczenia informacjach pochodzących z:
❏ monitoringu realizacji celów i zadań,
❏ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych,
❏ procesu zarządzania ryzykiem,
❏ audytu wewnętrznego,
❏ kontroli wewnętrznych,
❏ kontroli zewnętrznych,
❏ innych źródeł: auditów wewnętrznych

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć
na treść niniejszego oświadczenia.
Ciechanów, 24.04.2018r.
Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński
Dział II
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, za które składane jest
oświadczenie.
W 3 jednostkach, w których w ograniczonym stopniu funkcjonowała kontrola zarządcza
stwierdzono brak w niektórych obszarach właściwej organizacji pracy, aktualizacji procedur
wewnętrznych, efektywnej współpracy z rodzicami, skutecznego systemu zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
Kierownicy jednostek, w których odnotowano braki w systemie kontroli zarządczej zobowiązali się
w 2017 roku do aktualizacji przepisów wewnętrznych, zapewnienia właściwej organizacji pracy
i podziału obowiązków w jednostce, zintensyfikowania działań na polu współpracy z rodzicami,
bieżącego monitorowania obszarów w których wystąpiły nieprawidłowości.
Dział III
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej.
1. Działania zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
W 3 jednostkach wdrożono nowe procedury obsługi finansowo-księgowej oraz przeszkolono
pracowników w tym zakresie; w 5 jednostkach podniesiono warunki bezpieczeństwa i higieny
pracy; w jednej jednostce usprawniono system zastępstw poprzez zatrudnienie z-cy kierownika
i referenta ds. księgowości; we wszystkich jednostkach zweryfikowano cele działalności oraz
mierniki ich realizacji, zidentyfikowano zagrożenia i związane z nimi ryzyka, przeprowadzono
samoocenę kontroli zarządczej.
2. Pozostałe działania:
Przygotowano jednostki do wdrożenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).
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