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 Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
 ul. 3 Maja  17, 47-303  Krapkowice 
......................................................................................................... 
(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) 

AWiK.I-0941-1/2010 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2009 

 

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) 

Lp. Nazwa jednostki  

1 2 

1. Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki podległe. 

 

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego 

Lp. Imi ę 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 wewnętrzny 0774466858 umig_audytor@krapkowice.pl 1 egzamin MF 6 
 
 
 

  
1 2 

Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu 
wewnętrznego? TAK 

                                                 
1)

 NaleŜy wpisać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz wszystkie jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 51 ust. 2-7 i ust. 12 ustawy. 
2)

 NaleŜy wpisać dane wszystkich osób zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego, 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). NaleŜy wpisać odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, aplikacja NIK, inspektor kontroli skarbowej, biegły rewident, egzamin MF. W przypadku braku ww. 
kwalifikacji zawodowych naleŜy wpisać „–”. 
4)

 Niepotrzebne skreślić. 
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3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym 

Lp. Temat zadania audytowego5) Zadanie 
zapewniające 

(Z) albo 
czynność 

doradcza (D) 

Audyt 
wewnętrzny 

zlecony 

Typ obszaru 
działalności, 
w którym 

przeprowadzono 
zadanie audytowe 

Obszar 
działalności 
związany z 

dysponowaniem 
środkami, 

o których mowa 
w art. 5 ust. 3 

ustawy 

Opis obszaru 
działalności 

wspomagającej7) 

Liczba audytorów 
wewnętrznych 

przeprowadzających 
zadanie audytowe 

(w etatach) 

Plan8) 

 

Liczba audytorów 
wewnętrznych 

przeprowadzających 
zadanie audytowe (w 
etatach) Wykonanie 

Czas 
przeprowadzenia 

zadania 
audytowego (w 
dniach) Plan8) 

Czas 
przeprowadzeni

a zadania 
audytowego (w 

dniach) 
Wykonanie 

Powołanie 
rzeczoznawcy 

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

1. 

Wykorzystanie sal gimnastycznych i 
lekcyjnych na cele działalności 
pozalekcyjnej oraz opłaty pobrane w 
związku z udostępnianiem 
pomieszczeń szkolnych w roku 2008 
przez placówki oświatowe gminy 
Krapkowice.  

D  
Działalność 
podstawowa 

  1 1  6  

2. 

Rozliczanie dotacji udzielonych 
przez gminę Krapkowice w roku 
2008 w wyniku rozstrzygnięcia 
otwartych konkursów ofert na 
wykonanie zadań publicznych gminy 
Krapkowice przez organizacje 
pozarządowe.  

D  
Działalność 
podstawowa 

  1 1  3  

3. 

Wykorzystanie środków 
budŜetowych na realizację zadań w 
zakresie ochrony ludności i 
bezpieczeństwa publicznego. 

Z  
Działalność 
podstawowa 

  1 1 42 33  

4. 
Ocena funkcjonowania obsługi 
finansowej i księgowej placówek 
oświatowych  gminy Krapkowice. 

D  
Działalność 

wspomagająca 
 

Gospodarka 
finansowa 

1 1  3  

5. 

Ocena poprawności sprawozdania 
częściowego MKS "SUPLES" z 
realizacji zadania publicznego, pod 
względem udokumentowania 
wydatków sfinansowanych z dotacji. 

D  
Działalność 

wspomagająca 
 

Gospodarka 
finansowa 

1 1  2  

6. 

Wydatki na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych dla, 
których gmina Krapkowice jest 
organem prowadzącym. 

D  
Działalność 
podstawowa 

  1 1  18  

                                                 
5)

 NaleŜy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze, równieŜ te, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego. 
6)

 Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką; 
zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstaw owej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami. 
7)

 Kolumnę naleŜy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 5 działalności wspomagającej, wpisując odpowiednio: „Gospodarka finansowa” albo „Zakupy”, albo „Zarządzanie mieniem”, albo „Bezpieczeństwo”, albo 
„Systemy informatyczne”, albo „Zarządzanie”.  
8)

 W przypadku zadań audytowych, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego, naleŜy wpisać „-”. 
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4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych 

Lp. 

Temat zadania 
zapewniającego lub 
przedmiot czynności 

doradczej5) 

Zadanie 
zapewniające 

(Z) 
albo czynność 
doradcza (D) 

Efekty 
przeprowadzenia 

zadania 
audytowego9) 

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się 
wydane zalecenia lub opinie i wnioski 

1 2 3 4 5 6 

1. Wykorzystanie sal 
gimnastycznych i lekcyjnych 
na cele działalności 
pozalekcyjnej oraz opłaty 
pobrane w związku z 
udostępnianiem pomieszczeń 
szkolnych w roku 2008 przez 
placówki oświatowe gminy 
Krapkowice.  

D Wzrost 
efektywności 

działania 

Opracowanie i wdroŜenie ogólnych zasad udostępniania sal gimnastycznych i lekcyjnych na 
cele działalności pozalekcyjnej oraz opłaty pobrane w związku z udostępnianiem 
pomieszczeń szkolnych. Zasady udostępniania pomieszczeń powinny być identyczne dla 
wszystkich jednostek oświatowych na terenie gminy Krapkowice, adekwatne do obecnych 
potrzeb i zgodnej z obowiązującym stanem prawnym. 

Efektywność wykorzystania obiektów 
oświatowych. 
Brak jednolitych zasad ws. wysokości opłat 
pobieranych za udostępnianie obiektów 
oświatowych. 
Pobieranie i ewidencjonowanie opłat za 
udostępnianie obiektów oświatowych. 
Brak formalnego uregulowania zasad 
udostępniania  pomieszczeń szkolnych. 

2. Rozliczanie dotacji 
udzielonych przez gminę 
Krapkowice w roku 2008 w 
wyniku rozstrzygnięcia 
otwartych konkursów ofert na 
wykonanie zadań publicznych 
gminy Krapkowice przez 
organizacje pozarządowe.  

D Zwiększenie 
efektywności 

kontroli 
wewnętrznej 

Ustanowienie uregulowań wewnętrznych na poziomie UMiG w Krapkowicach dotyczących oceny 
sprawozdawczości i rozliczania dotacji udzielanych z budŜetu gminy Krapkowice.  
NaleŜy dokonać aktualizacji „Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych” z 
uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz potrzeb gminy Krapkowice w tym zakresie. 
Wprowadzić obowiązek pisemnego udokumentowania kontroli obejmujących zarówno część 
finansową sprawozdań jak i merytoryczną z wykonania zadania publicznego dofinansowanego ze 
środków gminy Krapkowice. 

Kompletność i rzetelność prowadzonej 
dokumentacji finansowej i merytorycznej 
realizowanych zadań. 
Przestrzeganie planu finansowego wydatków. 
Właściwa klasyfikacja wydatków. 
Realizacja merytorycznych celów 
powierzonego zadania. 

3. Wykorzystanie środków 
budŜetowych na realizację 
zadań w zakresie ochrony 
ludności i bezpieczeństwa 
publicznego. 

Z Wzrost 
efektywności 

działania 

UpowaŜnienia dla Naczelników Wydziałów do sprawowania kontroli merytorycznej dowodów 
księgowych naleŜy dostosować do zasad określonych w Zarządzeniu nr 23/B/2006 Burmistrza 
Krapkowic z dn. 01.06.2006 r. 
Wydatki na zakup pojazdów dla OSP powinny być zgodne z planem finansowym UMiG (który 
powinien zostać opracowany na podstawie zadań ustalonych w statucie - bowiem jednostki budŜetowe 
mają działać zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na podstawie statutu, w którym 
naleŜy ustalić m.in. przedmiot działalności, który nie moŜe obejmować działań gaśniczych) i powinien 
stanowić dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP (art. 32 ust. 3b ustawy o 
finansach publicznych). 
NaleŜy rozdzielić ewidencjonowanie przekazywanego do uŜytkowania przez OSP wyposaŜenia i sprzętu 
ppoŜ., którego nabywcą jest UMiG w Krapkowicach od wyposaŜenia i sprzętu ppoŜ. którego nabywcą 
są OSP a gmina Krapkowice przekazała środki na ich sfinansowanie. 
W trakcie prowadzonych inwentaryzacji egzekwować wymogi oznaczania numerami inwentarzowymi 
wyposaŜenia i sprzętu ppoŜ. objętego kontrolą. 
Podjąć działania zmierzające do aktualizacji dokumentów przyczep, stanowiących własność gminy 
Krapkowice a uŜytkowanych przez OSP, w celu określenia ich przydatności do uŜytkowania na drogach 
publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ze szczególnym 
uwzględnieniem dowodów rejestracyjnych oraz ubezpieczenia komunikacyjnego OC. 
Monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń wydanych poszczególnym OSP w trakcie czynności 
sprawdzających. 
NaleŜy wyodrębnić przechowywanie sprzętu i wyposaŜenia znajdującego się na stanie jednostek OSP od 
sprzętu i wyposaŜenia zdekompletowanego oraz wycofanego z uŜytkowania z uwagi na znaczne zuŜycie 
eksploatacyjne lub niespełniającego norm bezpieczeństwa. 
NaleŜy określić przydatności przyczep WW-200 oraz innych do dalszego uŜytkowania na drogach 
publicznych, zaktualizować dowody rejestracyjne oraz wykupić obowiązkowe ubezpieczenia 
komunikacyjne. 

Brak naleŜytego udokumentowania 
przekazania sprzętu i wyposaŜenia do 
uŜytkowania przez OSP. 
Kompletność i rzetelność ewidencji w OSP 
posiadanego wyposaŜenia. 
Przechowywanie sprzętu uŜytkowanego 
przez OSP. 
Merytoryczna i formalno-rachunkowa 
kontrola wydatków UMiG na rzecz OSP. 
Planowanie wydatków budŜetowych na 
ochronę ppoŜ. 
 

                                                 
9)

 NaleŜy wybrać odpowiednio: „Zapewnienie o prawidłowości działania” albo „Wzrost efektywności i skuteczności działania”, albo „Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów”, albo „Doprowadzenie do działania zgodnego z 
prawem”, albo „Identyfikacja znacznego ryzyka”, albo „Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej”, albo „Wykrycie znacznej nieprawidłowości”. 



 4 

Lp. 

Temat zadania 
zapewniającego lub 
przedmiot czynności 

doradczej5) 

Zadanie 
zapewniające 

(Z) 
albo czynność 
doradcza (D) 

Efekty 
przeprowadzenia 

zadania 
audytowego9) 

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się 
wydane zalecenia lub opinie i wnioski 

1 2 3 4 5 6 

4. Ocena funkcjonowania obsługi 
finansowej i księgowej 
placówek oświatowych  gminy 
Krapkowice. 

D Zapewnianie o 
prawidłowości 

działania 

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem błędnej interpretacji 
obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i gospodarki finansowej.  
Aktualnie Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych juŜ zrealizowali zalecenia pokontrolne 
lub są w trakcie wdraŜanie poszczególnych wniosków pokontrolnych. 

Prowadzenie dokumentacji księgowej. 
Przestrzeganie planu finansowego wydatków. 
Wewnętrzna kontrola finansowa. 
Sporządzanie sprawozdań. 

5. Ocena poprawności 
sprawozdania częściowego 
MKS "SUPLES" z realizacji 
zadania publicznego, pod 
względem udokumentowania 
wydatków sfinansowanych z 
dotacji. 

D Zwiększenie 
efektywności 

kontroli 
wewnętrznej 

Mając na uwadze stan faktyczny wnioskuję o:  
- wezwanie MKS „SUPLES” w Krapkowicach do pisemnego wyjaśnienia zapisów zawartych ww. 
fakturach dokumentujących wydatki związane z transportem trenera i zawodników na zawody,  
- ustanowienie uregulowań wewnętrznych na poziomie UMiG w Krapkowicach dotyczących oceny 
sprawozdawczości i rozliczania dotacji udzielanych z budŜetu gminy Krapkowice zarówno pod 
względem merytorycznym jak i finansowym.  

Poprawność składanych sprawozdań 
finansowych. 
Prowadzenie dokumentacji finansowej 
realizowanego zadania. 
Kwalifikacja wydatków na realizację 
powierzonego zadania. 

6. Wydatki na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach 
oświatowych dla, których 
gmina Krapkowice jest 
organem prowadzącym. 

D Identyfikacja 
znacznego ryzyka 

W dotrzymaniu terminów określonych w przepisie art. 30a Karty Nauczyciela moŜe pomóc bieŜące 
(np. w okresach miesięcznych) monitorowanie wydatków poniesionych na wynagrodzenia dla 
nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego oraz systematyczna analiza zmian 
struktury zatrudnienia. 
W celu realizacji ustawowego obowiązku w zakresie zapewnienia średniego wynagrodzenia 
nauczycieli posiadających poszczególne stopnie awansu zawodowego wskazane jest aby nauczyciele 
uzupełnili wykształcenie do poziomu wyŜszego magisterskiego z przygotowaniem pedagogicznym. 
W budŜecie gminy Krapkowice na rok 2010 naleŜy wyodrębnić środki finansowe na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli na poziomie 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli (art. 70 ust. 1 cyt. ustawy Karta Nauczyciela). 
Zobowiązać dyrektorów szkół i przedszkoli do corocznego składania stosownych wniosków w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w terminie do dnia 30 listopada danego roku na 
rok następny (zgodnie z cyt. Rozp. MENiS z dn. 29 marca 2002 r.) oraz sprawozdań z wykorzystania 
przyznanych środków finansowych w terminie do dnia 31 marca za rok poprzedni. 
Opracować na kaŜdy kolejny rok budŜetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli stosownie do § 6 ust. 2 cyt. Rozp. MENiS, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za 
kształcenie w formach i specjalnościach prowadzonych przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia 
nauczycieli. 
Opracować zasady podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 70 ust. 2a cyt. ustawy Karta Nauczyciela oraz 
§ 7 cyt. Rozp. MENiS, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia poziomu wykształcenia oraz 
zdobycia uprawnień do nauczania dodatkowego przedmiotu (np. studia licencjackie, uzupełniające 
studia magisterskie, studia podyplomowe). 
Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 49 cyt. ustawy Karty Nauczyciela naleŜy utworzyć 
specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania posiadanych środków finansowych na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli naleŜy wypracować spójną strategię sporządzania wieloletnich planów 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie Krapkowice i przeprowadzać coroczne konsultacje z 
organem prowadzącym. 

Realizacja ustawowego obowiązku w 
zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli w 
poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego. 
Realizacja obowiązku ustawowego w 
zakresie zapewnienia finansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 
poziomie 1% planowanych wydatków na 
wynagrodzenia. 
Realizacja obowiązku ustawowego w 
zakresie utworzenia wyodrębnionego 
funduszu na nagrody i wyróŜnienia dla 
nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne i 
wychowawcze na poziomie 1% planowanych 
wydatków na wynagrodzenia. 
Wieloletnie plany doskonalenia zawodowego 
nauczycieli placówek oświatowych dla, 
których gmina Krapkowice jest organem 
prowadzącym. 
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5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym 

Lp. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności 
sprawdzające 

Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających 

(w dniach) 
Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających 
czynności sprawdzające 

(w etatach) 
1 2 3 4 

1. 

Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach 
pokontrolnych. Kontrole przeprowadzono w 
wytypowanych jednostkach podległych UMiG 
w Krapkowicach w roku 2008.   

18 1 

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe 

Lp. Temat zadania zapewniającego lub przedmiot 
czynności doradczej 

Zadanie zapewniające (Z) 
albo czynność doradcza (D) 

Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej 

1 2 3 4 

1. Nie dotyczy   

7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym10) 
 W roku 2009 audytor wewnętrzny realizował takŜe kontrole finansowe w UMiG oraz jednostkach podległych: 
- 7 kontroli w jednostkach podległych, 
- 3 kontrole wewnętrzne w UMiG, 
- 2 kontrole w siedzibie organizacji pozarządowej, która otrzymała dotację. 

 

 

2010-01-25 
AUDYTOR WEWN ĘTRZNY 

/-/ Robert Nowak 
(data) (podpis i pieczęć audytora wewnętrznego/koordynatora komórki 

audytu wewnętrznego) 
 

                                                 
10)

 W tym propozycje zmian do obowiązujących regulacji dotyczących audytu wewnętrznego. 


