
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
47-303 Krapkowice,   ul. 3 Maja 17 
 
nr AWiK-I.1721-2.2011 

 
S P R A W O Z D A N I E 

Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK  2010 
 

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym1 

Lp. Nazwa jednostki  

1. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz jednostki podległe 

 
2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego 

Lp. Imi ę i nazwisko2 Nazwa stanowiska  
Adres poczty  
elektronicznej 

Wymiar czasu pracy  
(w etatach)3 

Kwalifikacje zawodowe4 
Udział w szkoleniach 

w roku sprawozdawczym 
(w dniach)3 

1 Robert Nowak audytor wewnętrzny umig_audytor@krapkowice.pl 1 egzamin MF 13 

 
 

Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej oceny 
lub samooceny audytu wewnętrznego? TAK 

                                                 
1 NaleŜy wpisać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz wszystkie jednostki objęte audytem wewnętrznym 
2 NaleŜy wpisać dane wszystkich osób zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego, według stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego.  
3 Nie dotyczy usługodawcy 
4 Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. NaleŜy wpisać odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, aplikacja NIK, biegły rewident, egzamin MF. W przypadku braku ww. 
kwalifikacji zawodowych naleŜy wpisać „–” 



3. Zadania audytowe zrealizowane w roku sprawozdawczym 
 

Liczba audytorów 
wewnętrznych 

przeprowadzających zadanie 
audytowe (w etatach) 

Czas przeprowadzenia zadania 
audytowego (w roboczodniach) Lp. Temat zadania audytowego5 

Obszar związany 
z dysponowaniem 

środkami 
z budŜetu UE 

lub EFTA.  Plan6 Wykonanie Plan3 Wykonanie 

Powołanie 
rzeczoznawcy 

1. Ocena zaawansowania wdraŜania standardów kontroli zarządczej 
w jednostkach budŜetowych gminy Krapkowice. 

Nie - 1 - 29  

2. 

Ocena stanu realizacji planu finansowego w wytypowanych 
jednostkach budŜetowych gminy Krapkowice w zakresie 
wykorzystania środków finansowych na wykonanie remontów 
i napraw w roku 2010 

Nie - 1 - 14  

3. Audyt zamówień publicznych finansowanych z budŜetu 
gminy Krapkowice 

Tak 1 1 60 57  

4. 
Analiza zasad i sposobu prowadzenia oraz kompletność 
dokumentacji merytorycznej projektu objętego umową 
o dofinansowanie nr POKL.09.04.00-16-012/09-00 

Tak - 1 - 7  

 
 

4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych 
 

Lp. 
Temat zadania zapewniającego lub 

przedmiot czynności doradczej1 
(Zadanie: Zapewniające, Doradcza) 

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski 
Efekty przeprowadzenia zadania audytowego7 

Omówienie zdefiniowanych istotnych ryzyk 
i słabości kontroli zarządczej 

1. Ocena zaawansowania wdraŜania 
standardów kontroli zarządczej w 
jednostkach budŜetowych gminy 
Krapkowice. 

1. Określenie zasad prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach 
organizacyjnych gminy Krapkowice (II poziom kontroli zarządczej); 

2. Zobowiązać kierowników jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice 
do opracowania i wdroŜenia procedur kontroli zarządczej 
zapewniających realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 

Zwiększenie efektywności kontroli wewnętrznej. 
Podstawowy elementem kontroli zarządczej w 
sektorze publicznym jest odpowiedzialność kaŜdego 
kierownika jednostki za ustalenie, wdroŜenie 
i monitorowanie tych elementów systemu kontroli, 
które pozwolą, aby jednostka osiągała swoje cele 

                                                 
5 NaleŜy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze, równieŜ te, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego. 
6 W przypadku zadań audytowych, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego, naleŜy wpisać „-”. 
7 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” 



Lp. 
Temat zadania zapewniającego lub 

przedmiot czynności doradczej1 
(Zadanie: Zapewniające, Doradcza) 

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski 
Efekty przeprowadzenia zadania audytowego7 

Omówienie zdefiniowanych istotnych ryzyk 
i słabości kontroli zarządczej 

efektywny, oszczędny i terminowy (I poziom kontroli zarządczej). 

3. Określić zasady funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej 
kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach 
(I poziom kontroli zarządczej). 

w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 
i terminowy. 
 

2. Ocena stanu realizacji planu 
finansowego w wytypowanych 
jednostkach budŜetowych gminy 
Krapkowice w zakresie wykorzystania 
środków finansowych na wykonanie 
remontów i napraw w roku 2010. 

 

1. BieŜące monitorowanie realizacji planu finansowego jednostek 
budŜetowych gminy Krapkowice na rok 2010 w zakresie zaciąganie 
zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków, 

2. Dokonać analizy poziomu zwiększania planu finansowego wydatków 
jednostek budŜetowych gminy Krapkowice na 2010 rok, 

3. Zobowiązać kierowników jednostek budŜetowych gminy Krapkowice do 
zwiększonej racjonalizacji wydatków związanych z zakupem róŜnego 
rodzaju usług i wyposaŜenia, 

4. Zobowiązać kierowników jednostek budŜetowych gminy Krapkowice do 
obligatoryjnego uzgadniania zakresu przeprowadzania remontów 
obiektów i pomieszczeń znajdujących sie w dyspozycji poszczególnych 
jednostek 

Wzrost efektywności działania. 
Sukcesywne zwiększanie planu finansowego 
wydatków jednostek budŜetowych gminy Krapkowice 
powoduje konieczność zmniejszania limitu wydatków 
w innych obszarach działalności gminy Krapkowice. 
Takie postępowanie moŜe w konsekwencji 
doprowadzić do problemów finansowych 
z prawidłową realizacji całości budŜetu gminy 
Krapkowice w ostatnich miesiącach roku 
budŜetowego. 

3. Audyt zamówień publicznych 
finansowanych z budŜetu 
gminy Krapkowice 

1. W celu ograniczenia ryzyka związanego z planowaniem 
i sprawozdawczością obejmującą zagadnienia zamówień publicznych 
udzielanych przez gminie Krapkowice naleŜy wyeliminować praktykę 
polegającą na przeprowadzeniu postępowania ws. zamówienia 
publicznego o równowartości przekraczającej kwotę 14000 euro przez 
inne komórki organizacyjne niŜ powołane w tym celu Biuro (BPiZ). 

2. W celu zapewnienia w pełni legalnego przeprowadzania postępowań 
w zakresie udzielania zamówienia publicznego, naleŜy na bieŜąco 
i wnikliwie kontrolować dokumentację stanowiącą podstawę wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem zakresu i wartości przedmiotu zamówienia. 

3. Przed zatwierdzeniem wniosku o wszczęcie postępowania naleŜy 
wnikliwie kontrolować dokumentacje niezbędną do SIWZ ze 
szczególnym uwzględnieniem zakresu i wartości robót 
remontowo-budowlanych. 

4. W celu w pełni legalnego przeprowadzania postępowań w zakresie 
udzielania zamówienia publicznego, naleŜy na bieŜąco i wnikliwie 

Identyfikacja znacznego ryzyka. 
Dotychczas stosowana praktyka organizacji 
zamówień publicznych nie gwarantuje  pełnej 
informacji sprawozdawczej w zakresie udzielonych 
zamówień publicznych przez gminę Krapkowice. 
System organizacji obejmujący zamówienia publiczne 
udzielane w trybie „z wolnej ręki” nie jest 
przestrzegany przez Wydziały zaangaŜowane 
w realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych. 
NienaleŜyte wypełnianie obowiązków wynikających 
z art 98 Ustawy PZP w zakresie sporządzania 
rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach 
Naruszenie zasad prowadzenia postępowań w sprawie 
zamówień publicznych określonych w ustawie PZP. 
Obszarem wymagającym szczególnej uwagi 
kierownictwa powinna być dokumentacja 
towarzysząca SIWZ obejmująca wycenę oraz zakres 
planowanych robót remontowo-budowlanych. 



Lp. 
Temat zadania zapewniającego lub 

przedmiot czynności doradczej1 
(Zadanie: Zapewniające, Doradcza) 

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski 
Efekty przeprowadzenia zadania audytowego7 

Omówienie zdefiniowanych istotnych ryzyk 
i słabości kontroli zarządczej 

kontrolować dokumentację wpływającą z wnioskujących o udzielenie 
zamówienia publicznego, komórek organizacyjnych. 

5. W związku z powtarzającymi się przypadkami nieprawidłowości 
w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty dodatkowe 
w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP audytor zaleca, 
w trybie nadzoru słuŜbowego, zwiększenie wnikliwości kontroli 
dokumentacji prowadzonej przez komórki organizacyjne realizujące 
poszczególne zadania inwestycyjne, remonty i naprawy. 

6. W celu wyeliminowania powtarzających sie nieprawidłowości w zakresie 
udzielania zamówień publicznych zaleca się dokonanie aktualizacji 
uregulowań wewnętrznych dotyczące zasady udzielania zamówień 
publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących 
i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne. 

7. W celu zapewnienia jawności, przejrzystości i legalności zamówień 
publicznych poniŜej równowartość 14000 euro zaleca się pisemne 
udokumentowanie procesu wyłaniania dostawców towarów i usług. 

8. Wymogów ustanowiony przez ETS w sprawie równego traktowania 
i niedyskryminacji pociągają za sobą obowiązek przejrzystości, publikacja 
wystarczająco dostępnego ogłoszenia przed udzieleniem zamówienia jest 
gwarantem zapewnienia niezbędnego minimum w tym zakresie. Takie 
ogłoszenie powinno być opublikowane przez podmiot zamawiający 
w celu otwarcia udzielania zamówień na konkurencję. 

Opisane nieprawidłowości mogą zastać 
zakwalifikowana jako naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych w myśl art. 17 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 
114, ze zmianami.)  

Udzielanie zamówień publicznych na roboty 
dodatkowe z naruszeniem wymogów wynikających 
z art. 67 ust. 1 pkt 5 skutkuje odpowiedzialnością za 
naruszenie Ustawy PZP , o której mowa w art. 200 
ust. 1 pkt 1 ppkt a Ustawy PZP. 

4. Analiza zasad i sposobu prowadzenia 
oraz kompletność dokumentacji 
merytorycznej projektu objętego 
umową o dofinansowanie 
nr POKL.09.04.00-16-012/09-00 

1. Usystematyzowanie zasad kompletowania i przechowywania 
dokumentacji obejmującej proces naboru oraz udziału poszczególnych 
beneficjentów ostatecznych (nauczycieli) uczestniczących w projekcie. 

2. Uporządkowanie zbioru ofert doskonalenia zawodowego beneficjentów 
ostatecznych (nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy krapkowice). 

3. Opracowanie zasad dokumentowania zakończenia udziału 
poszczególnych beneficjentów ostatecznych w projekcie (zaświadczenia 
dla nauczycieli). 

Wzrost efektywności działania. 
Po przeprowadzeniu badania audytowego 
obejmującego dokumentację merytoryczną nie 
stwierdził istotnych uchybień, które mogłyby wpłynąć 
negatywnie na realizację projektu. Czynności 
doradcze nie obejmowały badania dokumentacji 
finansowej przedmiotowego projektu. 



5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym 
 

Czas przeprowadzenia czynności 
sprawdzających (w dniach) 

Lp. 
Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności 

sprawdzające Plan Wykonanie 

Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających 
czynności sprawdzające (w etatach) 

1. Wykorzystanie środków budŜetowych na realizację zadań 
w zakresie ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego. 30 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. Nie wystąpiły.   
 
 
7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym: 
Audytor wewnętrzny przeprowadzał czynności kontrolne w jednostkach podległych. 

 
 
 
 
 

24-01-2011 

 
AUDYTOR WEWN ĘTRZNY 

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

koordynatora komórki audytu wewnętrznego) 
 

 
 
 


