
[)yt,,ktora Specjalnego OśrOdka Szk~Wychowawcugo Im. J. l<D<=lka w Mosinie 
za rok 2018 

(""'- .. ldó<y-jnl-) 

Jeko oeoba odpow;edtialna ta zapevmlenie funkejOnowanil adłkwalntj. ~utecznłj I eftlt~ konctoi 
u,ądcuJ. tj. -.n--" dla_......~_,,.... w spol6b ,godny z.,.,_, ~ . oszetędt'ly I lem'liiiowy, I w szczególnołci dla zapewni«ril, 

zgodr,ołci-•-----rin,n,1. lłw1BCZrlOid I ef<tktywnOki cltl-1•. wia,yvodnolc;l Sl)(l-ń. --· p,ze,ttteganla i promowania zsud etyc2ńeg0 1)0$lępOwania, tf.ektywności I ~ Pf'HP)~ in1otmaic1. .. ~ ryzyt<;om. 
M:wiadczam, lł w k,erowanym/kle,owanych przeze mnM dZJlle/dziatach ecll'niriłtrac:ji ~Nli''łw ldetowanei przeze mnie~ ldc.lcwll finaneów~ 

w Specjalnym Ołrodku Sz~wczym Im, J. KorQ..aka w Mo4init ~ dEialuldZialOw' .,.,,.._traci ~i,'nazwa jednostki tektore finantów Pl,lblłtzny(:h 1 

C..-t B~ 
X w ograniclonym łlopolu fwik.cfonowala adOłewatn&. łkutec:z,.._ I efektywna kontrola r.anądCZa. 
l.lstrzeteoia ~ blląW'M)wtnla kont/Oli zariądezeJ wraz z planowanymi dz.lolanlaml. k.10rt zostaną l)Oditte w cetu poprawy funlccjonowanla konttoll UłlZądclej, zotllły oplaane w dzilłl li ołwledczenia. 

Cł~O 
~ ~ 0pNlł'8 sto na mojej ocenie i monnacfllch d0I~pnyc:h w CZłl&ie ,po,zącuania niniejsiego 
oświadczenia poch~ych z:1> 

X moililtoel'igt., ~ celiOw i udań., X łłlfnOOCeny konttOII ~cz.ej p~prowadz.onej z vwzględnletitm łtan<ł&lfdÓW kontroli taf'UldcttJ dla aeklOra h naów publicznyc:ntł, X-......,_~ 
X tonll<>li -,,ętnnych, X-~. 

Jldnoc:zitłnie Ohfadezam, te nie ,ą ml znane inne fakty łub okollcznołci., które mogłyby .,... na treac 
nlnlets,zego otwladcanla. 

.......... Mosina. 28 ~eń 2019 ......... . 
(mlejacOw()ić. aata) 



Dział 11111 

1. Zlaltzeieoia dotyCZąct funlu::jonOW8ftla kontroli z8'lJtdC;ztf w rdtu ~m. 
a.. Zldentyfikow•no bnlkl w publlkacfl oświadczenia o ttłnle kontroll un~dcHJ w BIP b. Zidentyfikowano problemy bląUne z. organłuck pncy łwietUc:y f\.nkcjonuk,ce,J w budynlW na ulkyT--ej 

2, Ph:1nowane dziatania, ktOrc zo1łaną podjęte w oelu popcawy funkcjonowanła konttoi za~~ 
Ad. 11.1 .■• BIP ~tan1• zaktuallzowa.ny Ad, li, 1,b,10•tan,_ z.dl.tgnmowane pnyczyny zt.j ort1•.nlz:acJI pracy łwietUc:y i :r.goclnłe a. nimi ZO&UlnllwprowadtOnłzmiany 

O.miani.a, k10re zottaty podjęte w ubiegłym r<W<u w ,olU popniwy funtc~ kbnlroll nwządCUi. 
1. oman.a, które został)' zaplfnowane na rołt, które9() dotyczy oh,iadctenlee Ad, IL 1.1. Zaktualizowano 8'uletyn lnfonnacjl Publia.Mj Aa. l.l.b. "'-""° -Jo podcuo ,octy peda-lcrneJ cloły<:ąc~ org1nizKJ prac łwłetflcy oraz epotkłnla z. łdmintttrack I obelug,\ Ad. I1.1,c. Przeprowadzono •potka.nie lnfonucy)ne I uct:rieło,W) fnstnaktami pracowni:kom ._~ oru &mieniono Of'Viilllucje pnic:y 

2. PotosUIII dtilNnita: 

a. Dokona.no vn\a.n ~y;,yc:;. w funlu:jonowanlu eelcrt'tllriatu b. Pnopl'OWa<łzono proces tktua:Uucji St.ltutu SOSW or•i- regulamlnów c. Zaktuallzowtno Blul.-tyn lnfonnac)I PubOc::mej d. Prza.ptowadZOl'W) sz:kol,e.,nla I obA:aru WON 
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