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Urz�d Miasta i Gminy 
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice 
..................................................................................................................... 
(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewn�trzny) 

AWiK.I-0941-1/2009 

 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK  2008 

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

Lp. Nazwa jednostki  
1 2 

 
Urz�d Miasta i Gminy w Krapkowicach 

oraz jednostki bud�etowe Gminy Krapkowice nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej. 

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewn�trznego 

Lp. Imi� i nazwisko2) Nazwa stanowiska  Numer telefonu Adres poczty  
elektronicznej 

Wymiar czasu pracy  
(w etatach) Kwalifikacje zawodowe3) 

Udział w szkoleniach 
w roku sprawozdawczym 

(w dniach) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Robert Nowak audytor wewn�trzny 0774466858 umig_audytor@krapkowice.pl 1 egzamin MF 7 

 
 
 
 

  
1 2 

Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu 
wewn�trznego? TAK 
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3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym 
Lp. Temat zadania 

audytowego5) 
Zadanie 

zapewniaj�ce 
(Z) albo 
czynno�� 

doradcza (D) 

Audyt 
wewn�trzny 

zlecony 

Typ obszaru 
działalno�ci, 

w którym 
przeprowadzono 

zadanie 
audytowe 

Obszar 
działalno�ci 
zwi�zany z 

dysponowaniem 
�rodkami, o 

których mowa 
w art. 5 ust. 3 

ustawy 

Opis obszaru 
działalno�ci 

wspomagaj�cej7) 

Liczba audytorów 
wewn�trznych 

przeprowadzaj�cych 
zadanie audytowi  (w 

etatach(Plan8) 

Wykonanie Czas 
przeprowadzenia 

zadania 
audytowego 
(w dniach) 

Plan8) 

Wykonanie Powołanie 
rzeczoznawcy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Zasady 
klasyfikowania 
i oznaczania 
dokumentów przez 
placówki o�wiatowe 
gminy Krapkowice. 

 

D Nie Działalno�� 
podstawowa Nie Nie dotyczy  1  7 Nie 

2. 

Przestrzeganie 
procedur uchwalania 
statutów przez 
placówki o�wiatowe 
b�d�ce jednostki 
bud�etowymi Gminy 
Krapkowice nie 
posiadaj�cymi 
osobowo�ci prawnej 

D Nie Działalno�� 
podstawowa Nie Nie dotyczy  1  7 Nie 
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4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zada� audytowych 
Lp. Temat zadania 

zapewniaj�cego lub 
przedmiot czynno�ci 
doradczej5) 

Zadanie 
zapewniaj�ce 
(Z) albo 
czynno�� 
doradcza (D) 

Efekty przeprowadzenia  
zadania audytowego9) 

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski  Ryzyka, do których odnosz� si� wydane zalecenia lub 
opinie i wnioski 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Zasady klasyfikowania 
i oznaczania 
dokumentów przez 
placówki o�wiatowe 
gminy Krapkowice. 

 

D 
Doprowadzenie do 
działania zgodnego z 
prawnym. 

Aktualizacji aktów prawa miejscowego w zakresie 
oznakowania i przechowywania dokumentacji przez 
jednostki o�wiatowe gminy Krapkowice 

Nale�yte zabezpieczenie procedur archiwizowania i 
przechowywania dokumentów przez jednostki 

o�wiatowe gminy Krapkowice. 

2. 

Przestrzeganie procedur 
uchwalania statutów 
przez placówki 
o�wiatowe b�d�ce 
jednostki bud�etowymi 
Gminy Krapkowice nie 
posiadaj�cymi 
osobowo�ci prawnej 

D 
Doprowadzenie do 
działania zgodnego z 
prawnym. 

Dostosowanie statutów szkół i przedszkoli do wymogów 
okre�lonych w: 
1) Rozp. MEN z dn. 21.05.2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zmianami). 

2) Rozp. MEN z dn. 28.08.2008 r. w sprawie rodzajów 
szkół i placówek, w których nie tworzy si� rad 
rodziców (Dz. U. Nr 157, poz. 1101). 

 

Nale�yte zabezpieczenie procedur powoływania, 
odwoływania i zamian w składach ciał statutowych 

w placówkach o�wiatowych gminy Krapkowice. 

 

5. Przeprowadzone czynno�ci sprawdzaj�ce w roku sprawozdawczym 
Lp. Temat zadania zapewniaj�cego, którego dotycz� czynno�ci 

sprawdzaj�ce 
Czas przeprowadzenia czynno�ci sprawdzaj�cych 
(w dniach) 

Liczba audytorów wewn�trznych przeprowadzaj�cych 
czynno�ci sprawdzaj�ce 
(w etatach) 

1 2 3 4 

 

Nie przeprowadzano czynno�ci sprawdzaj�cych w 
roku 2008. 
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6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe 
Lp. Temat zadania zapewniaj�cego lub przedmiot czynno�ci 

doradczej 
Zadanie zapewniaj�ce (Z) 
albo czynno�� doradcza (D) 

Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniaj�cego lub czynno�ci doradczej 

1 2 3 4 

1. 
Procedury, przygotowanie, organizowanie, 
przeprowadzanie przetargów, realizacja umów, sprawno�� 
procesu 

Z Rezygnacja z pracy w UMiG w Krapkowicach 
audytora wewn�trznego. 

2. Windykacja opłat, nale�no�ci podatkowych i 
niepodatkowych gminy Z Rezygnacja z pracy w UMiG w Krapkowicach 

audytora wewn�trznego. 

3. Planowanie, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych Z Realizacja kontroli finansowych w jednostkach Gminy Krapkowice 

7. Istotne informacje dotycz�ce prowadzenia audytu wewn�trznego w roku sprawozdawczym10) 
7.1. W roku 2008 nast�piła zmiana na stanowisku audytora wewn�trznego UMiG w Krapkowicach: 

− Wanda Badora audytor wewn�trzny UMiG w Krapkowicach w okresie do dnia 30-06-2008 r., 
− Robert Nowak audytor wewn�trzny UMiG w Krapkowicach w okresie od dnia 01-09-2008 r. (nadal) 

 
7.2. W okresie od dnia 01-09-2008 r. do dnia 31-12-2008 audytor wewn�trzny realizował kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych  
        gminy Krapkowice nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej. 

 
 

16 marca 2009 r. /-/ Robert Nowak 
(data) (podpis i piecz�� audytora wewn�trznego/koordynatora komórki audytu wewn�trznego) 

 
                                                 
1) Nale�y wpisa� jednostk�, w której jest zatrudniony audytor wewn�trzny oraz wszystkie jednostki obj�te audytem wewn�trznym na podstawie art. 51 ust. 2-7 i ust. 12 ustawy. 
2) Nale�y wpisa� dane wszystkich osób zatrudnionych w komórce audytu wewn�trznego, według stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego. 
3) Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 58 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 23 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 249, poz. 1832). Nale�y wpisa� odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, aplikacja NIK, inspektor kontroli skarbowej, biegły rewident, egzamin MF. W przypadku braku ww. kwalifikacji 
zawodowych nale�y wpisa� „–”. 
4) Niepotrzebne skre�li�. 
5) Nale�y wpisa� wszystkie przeprowadzone zadania zapewniaj�ce i czynno�ci doradcze, równie� te, które nie były uj�te w planie audytu wewn�trznego. 
6) 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. 
7) Kolumn� nale�y wypełni� tylko w przypadku wskazania w kolumnie 5 działalno�ci wspomagaj�cej, wpisuj�c odpowiednio: „Gospodarka finansowa” albo „Zakupy”, albo „Zarz�dzanie mieniem”, albo „Bezpiecze�stwo”, albo 
„Systemy informatyczne”, albo „Zarz�dzanie”.  
8) W przypadku zada� audytowych, które nie były uj�te w planie audytu wewn�trznego, nale�y wpisa� „-”. 
9) Nale�y wybra� odpowiednio: „Zapewnienie o prawidłowo�ci działania” albo „Wzrost efektywno�ci i skuteczno�ci działania”, albo „Zwi�kszenie bezpiecze�stwa zasobów”, albo „Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem”, 
albo „Identyfikacja znacznego ryzyka”, albo „Zwi�kszenie efektywno�ci i skuteczno�ci kontroli wewn�trznej”, albo „Wykrycie znacznej nieprawidłowo�ci” 
10) W tym propozycje zmian do obowi�zuj�cych regulacji dotycz�cych audytu wewn�trznego. 


