
 1 

Urz�d Miasta i Gminy w Krapkowicach 
ul. 3 Maja  17, 47-303 Krapkowice 
 

AWiK.I-0941-6/08 
 

 

PLAN AUDYTU NA ROK 2009 

1. Jednostki sektora finansów publicznych obj�te audytem wewn�trznym1) 

Lp. Nazwa jednostki 

 
1. 

 
Urz�d Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz jednostki podległe i nadzorowane 

 

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalno�ci jednostki zidentyfikowane przez audytora wewn�trznego z okre�leniem 
szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze 

Lp. 
Nazwa obszaru 

(ze wskazaniem nazwy jednostki, je�eli to 
konieczne) 

Typ obszaru działalno�ci 
 

Obszar działalno�ci 
zwi�zany z dysponowaniem 
�rodkami, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych 

Opis obszaru działalno�ci 
wspomagaj�cej4) Poziom ryzyka w obszarze 

1. Ochrona ludno�ci i bezpiecze�stwo 
publiczne 

Działalno�� podstawowa NIE   �redni 

2. Inwestycje Gminne Działalno�� wspomagaj�ca NIE Zarz�dzanie mieniem �redni 

3. Wydatki bud�etu gminy Działalno�� wspomagaj�ca TAK Gospodarka finansowa �redni 

                                                 
1) Nale�y wskaza� jednostk�, w której jest zatrudniony audytor wewn�trzny oraz jednostki obj�te audytem wewn�trznym na podstawie art. 51 ust. 2-7 i ust. 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z pó�n. zm.). 
2) Niepotrzebne skre�li�. Działalno�� podstawowa obejmuje działalno�� merytoryczn�, statutow� charakterystyczn� dla danej jednostki. Działalno�� wspomagaj�ca obejmuje ogólnie rozumiany proces 
zarz�dzania jednostk�; zapewnia sprawno�� i skuteczno�� działa� w obszarze działalno�ci podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarz�dzanie kadrami. 
3) Niepotrzebne skre�li�. 
4) Kolumn� 5 nale�y wypełni� tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3: „Działalno�� Wspomagaj�ca”. Wówczas nale�y wybra� odpowiednio: „Gospodarka finansowa” albo „Zakupy”, albo „Zarz�dzenie 
mieniem”, albo „Bezpiecze�stwo”, albo „Systemy informatyczne”, albo „Zarz�dzanie”. 
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4. 
Pozyskiwanie �rodków 
zagranicznych Działalno�� wspomagaj�ca TAK Zarz�dzanie �redni 

5. Sprawozdawczo�� Działalno�� wspomagaj�ca TAK Zarz�dzanie �redni 

6. Bud�et gminy Działalno�� podstawowa NIE   �redni 

7. O�wiata, edukacja i sport Działalno�� podstawowa TAK   �redni 

8. Gospodarka przestrzenna Działalno�� podstawowa NIE  �redni 

9. 
Kontrola wewn�trzna i nadzór 
ogólny Działalno�� wspomagaj�ca NIE Zarz�dzanie �redni 

10. Mienie komunalne Działalno�� podstawowa NIE   �redni 

11. Pomoc społeczna Działalno�� podstawowa NIE   �redni 

12. Rachunkowo�� bud�etowa Działalno�� wspomagaj�ca TAK Gospodarka finansowa �redni 

13. Obsługa prawna Działalno�� wspomagaj�ca NIE Zarz�dzanie   

14. Zarz�dzanie ryzykiem Działalno�� wspomagaj�ca NIE Zarz�dzanie �redni 

15. Ewidencja ludno�ci Działalno�� podstawowa NIE   �redni 

16. Funkcjonowanie UMiG Działalno�� wspomagaj�ca NIE Zarz�dzanie �redni 

17. Dochody bud�etu gminy Działalno�� podstawowa TAK   �redni 

18. Urz�d Stanu Cywilnego Działalno�� podstawowa NIE   �redni 

19. 
Gospodarka komunalna i 
mieszkaniowa Działalno�� wspomagaj�ca NIE Zarz�dzanie mieniem �redni 

20. Zamówienia publiczne Działalno�� wspomagaj�ca NIE Zakupy (w tym zamówienia 
publiczne) �redni 

21. Działalno�� gospodarcza Działalno�� podstawowa NIE   �redni 

22. Kultura Działalno�� podstawowa NIE   Niski 

23. Gospodarka kasowa Działalno�� wspomagaj�ca NIE Gospodarka finansowa Niski 

24. Informacja i promocja Działalno�� wspomagaj�ca NIE Zarz�dzanie Niski 
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3. Planowane tematy audytu wewn�trznego 

 

3.1. Planowane zadania zapewniaj�ce 

 

Lp. Temat zadania 
zapewniaj�cego 

Nazwa obszaru 
(nazwa obszaru z 

kolumny 2 w tabeli 
2) 

Planowana liczba audytorów 
wewn�trznych 

przeprowadzaj�cych 
zadanie 

(w etatach) 

Planowany czas 
przeprowadzenia 

zadania 
(w dniach) 

Ewentualna 
potrzeba 

powołania 
rzeczoznawcy 

Uwagi 

1. 

Wykorzystanie �rodków 
bud�etowych na realizacj� 
zada� w zakresie ochrony 
ludno�ci i bezpiecze�stwa 
publicznego. 

Ochrona ludno�ci i 
bezpiecze�stwo 
publiczne 

1 60 TAK 

Obiekty audytu w obszarze ochrony 
ludno�ci i bezpiecze�stwa 
publicznego zostan� wyznaczone na 
podstawie analizy ryzyka w trakcie 
realizacji zadania audytowego 

 

 

3.2 Planowane czynno�ci doradcze 
Lp. Planowana liczba audytorów wewn�trznych 

przeprowadzaj�cych czynno�ci doradcze 
(w etatach) 

Planowany czas przeprowadzenia czynno�ci doradczych 
(w dniach) 

Uwagi 

1. 1 65 Czynno�ci doradcze realizowane 
b�d� wg. bie��cych potrzeb. 
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4. Planowane czynno�ci sprawdzaj�ce 

 

Lp. Temat zadania zapewniaj�cego, którego dotycz� 
czynno�ci sprawdzaj�ce Nazwa obszaru 

Planowana liczba 
audytorów 

wewn�trznych 
przeprowadzaj�cych 

czynno�ci sprawdzaj�ce 
(w etatach) 

Planowany czas 
przeprowadzenia 

czynno�ci 
sprawdzaj�cych 

(w dniach) 

Uwagi 

1. Ocena realizacji zalece� pokontrolnych w roku 2008. Wydatki bud�etu gminy 1 30 

Obiekty audytu zostan� 
wyznaczone na podstawie 
priorytetów kierownictwa UMiG 
w Krapkowicach na etapie 
realizacji zadania. 

 

5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zosta� obj�te audytem wewn�trznym w kolejnych latach 

Lp. 
Nazwa obszaru 

(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) 
Planowany rok przeprowadzenia audytu 

wewn�trznego Uwagi 

1. Inwestycje Gminne 2010  

2. Wydatki bud�etu gminy 2010  

3. Pozyskiwanie �rodków zagranicznych 2010  

4. Sprawozdawczo�� 2011  

5. Bud�et gminy 2011  

6. O�wiata, edukacja i sport 2011  

7. Gospodarka przestrzenna 2012  

8. Kontrola wewn�trzna i nadzór ogólny 2012  

9. Mienie komunalne 2012  
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6. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewn�trznego, uwzgl�dniaj�ce specyfik� jednostki (np. zmiany organizacyjne) 

 
Na obszarze Miasta i Gminy w Krapkowicach znajduje si� 21 jednostek podległych i nadzorowanych. 
 
 
 
 
 
 
 

2008-10-28 /- Robert Nowak 

(data) (piecz�tka i podpis audytora wewn�trznego/ koordynatora komórki audytu wewn�trznego) 
 
 
 
 
 

2008-10-28 /-/ Piotr Solloch 

(data) (piecz�tka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewn�trzny ) 

 


