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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-0941-2/2010 

ANEKS NR 1 
DO PLANU AUDYTU WEWN ĘTRZNEGO NA ROK 2010 

 
Aneks sporządzono z uwagi na zmiany w zakresie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego wprowadzone na mocy Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. nr 21, poz. 108) 
 

Punkty 3, 4, 5 Planu audytu wewnętrznego na rok 2010 otrzymują brzmienie nadane w niniejszym aneksie: 

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego 

3.1. Planowane zadania zapewniające 

Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru 
(nazwa obszaru z kolumny 2 

w tabeli 2) 

Planowana liczba audytorów 
wewnętrznych 

przeprowadzających zadanie 
(w etatach) 

Planowany czas 
przeprowadzenia 

zadania 
(w dniach) 

Planowany czas 
przeprowadzenia 

zadania 
(w osobodniach) 

Ewentualna 
potrzeba powołania 

rzeczoznawcy 

Uwagi 

1. 
Audyt zamówień publicznych 
finansowanych z budŜetu gminy 
Krapkowice. 

Zamówienia publiczne 1 60 60 TAK  

3.2 Planowane czynności doradcze 

Lp. Planowana liczba audytorów wewnętrznych 
przeprowadzających czynności doradcze 

(w etatach) 

Planowany czas przeprowadzenia czynności 
doradczych 
(w dniach) 

Planowany czas przeprowadzenia czynności 
doradczych 

(w osobodniach) 

Uwagi 

1. 1 65 65 
Zadania doradcze realizowane 
będą wg. potrzeb kierownictwa. 

4. Planowane czynności sprawdzające 

Lp. Temat zadania zapewniającego, którego 
dotyczą czynności sprawdzające 

Nazwa obszaru Planowana liczba audytorów 
wewnętrznych 

przeprowadzających czynności 
sprawdzające 

(w etatach) 

Planowany czas 
przeprowadzenia 

czynności 
sprawdzających 

(w dniach) 

Planowany czas 
przeprowadzenia 

czynności 
sprawdzających 
(w osobodniach) 

Uwagi 

1. 
Wykorzystanie środków budŜetowych na 
realizację zadań w zakresie ochrony ludności i 
bezpieczeństwa publicznego. 

Ochrona ludności 
i bezpieczeństwa 
publiczne. 

1 30 30  
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5. Planowane obszary ryzyka, cykl audytu 

5.1 Obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach 

Lp.  Planowany rok przeprowadzenia audytu 
wewnętrznego 

Uwagi 

1. BudŜet gminy 2011  
2. Pozyskiwanie środków zagranicznych 2011  
3. Sprawozdawczość 2011  
4. Mienie komunalne 2012  
5. Zarządzanie ryzykiem 2012  
6. Oświata, edukacja i sport 2012  
7. Wydatki budŜetu gminy 2013  
8. Kontrola wewnętrzna i nadzór ogólny 2013  
9. Inwestycje Gminne 2013  

 
5.2 Cykl audytu wewnętrznego w UMiG w Krapkowicach 

Ilo ść obszarów ryzyka Ilo ść zadań zapewniających 
zaplanowanych na rok następny (2011) 

Cykl audytu 

 

24 
 

3 
 

8 
 

 
 

 
 

05 – 03 – 2010 r. 

AUDYTOR WEWN ĘTRZNY 
/-/ Robert Nowak 

(data) (pieczątka i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego) 

 
05 – 03 - 2010 

................................................ 

B U R M I S T R Z 
/-/ Piotr Solloch 

(data) (pieczątka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny ) 

 
 

 
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a): Robert Nowak – Audytor wewnętrzny 

Data wytworzenia: 2010-03-05 


