oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Brzezinach
za rok20t0

Dział I

za zapęwnienie fuŃcionowania adekwatne.i, skutecznej i efeĘwnej kontroli
zarządczej. tj. dzialań podejmowanych dla zapewnibnia realizacji celów i zadań w sposób zgodny Z prawem,
efekŃwnV. olzczędny iterminorły, a w szczególności dla zapewnienia:
- złoonosci dziilańosci z przef isami prawi orazprocedur-ami wewnęftZnymi,
- skutęczności i efektywności działania,
_ wiarygodności spraivozdań'
- ochrony zasobów'
- przęstrŻe1ania i promowania zasad etycznego postępowania,
- ótet<tywnósci i skutecaościprzeptywu informacji,
Jako osoba odoowiedzial na

- zarządzania

ryzykiem,
oswńaiżań, zę'w'kięrońatej przeze mnie jednostce sęktora fmansów publicmych: w Sądzie Rejonowym w

Brzezinach.

CzęśćA
nie dotyczy

CzęśćB

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efeklywna kontrola zarządcza.

ZastrzeŻęnta dotyczące funkcjonowania kontroli z arządc'zej wraz z planowanymi działaniami,. które Zostaną
pópia:wy funkójonowania kontroli zarżądcźej, zostaŁy opisanei w dziale II oświadczenia.

ńaj_ę;óilólu
CzęśćC
nie dotyczy

Zastrzężenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządc.zej wraz z planowanymi działan'iami,. które zostaną
ńaj_ę;;;;ótu pópra'*y iuńtićiońowania kontroli zarżądcźej. zostaty opisand w dziale Il oświadczenia.
CzeŚć D

Ńi'1i.io" oświadczenię opiera

oświadczenia pochodzących z:

.
.
.
.

się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego

audvtu węwnetrzrego.
koritroli wewńetrznVch.
kontroli zewnęirmych.
innych zródeł informacji (protokołów lustracji i wizytacji i prowadzonychprzez sędziów wizytatorów oraz
inspektorów do spraw biurowoŚci)

Dział II
l . Zastr zeŻęnia doĘ czące fu nkcj onowania kontro

li

zar ządczej w

roku

ub

i e

głym

:

i 5 ustawy i finansach publicarych z2OO9 r' - Minister Sprawiedliwości w
dńu 15 listopńa-2010 r. w Dzięnniku Urzędowym Nr 1l, poz. 149 ogłosił odrębne wwczr'e w zakresie
kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość.
kontroli
W związku z powyższym sąd wprowad zł aećyziąi'""ó'u Sądu Rejonowęgo w Brzezilach regulamin
r.
zarządizej i modei zarządzaniaryzykiem,który obowiązuje od dnia I sĘczniaz0ll
Zgodnie

z

delegacjąart. 69 ust. 2

Rejonowym w
W ten spósób zostanie wypełnióny w całościzakres sprawowania kontroli zarządczej w Sądzie
Brzezinach.

2.

Planowane działania, które zostanąpodjęte w celu poprawy f,rnkcjonowania kontroli zarządczej.

nie doĘczy

Dział III
Działanią które zostĄ podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania konfooli zarządczej.

I.

Działatia, którę został zaplanowane na rok, którego doĘczy oświadczęnię:

nie dofyczy

2.

Pozostałe działanla:

nie dotyczy
Jednocześnie oświadczam,ze nie są mi mane irme fakty lub okoliczności'które mogłyby wpłynąć na treść
niniejszego oświadczenia.

Sąd Rejonowy W Brzezinach
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