
Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2011 

 

Urząd Miasta i Gminy 

ul. 3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 

 
nr AWiK.1721.3.2012 

 

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

Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK  2011 

 

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym
1
 

Lp. Nazwa jednostki  
1.  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

2.  Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach 

3.  Przedszkole Publiczne nr 2 w Krapkowicach 

4.  Przedszkole Publiczne nr 4 w Krapkowicach 

5.  Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach 

6.  Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach 

7.  Przedszkole Publiczne w Żywocicach 

8.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach 

9.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krapkowicach 

10.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach 

11.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy 

12.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim 

13.  Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach 

14.  Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach 

15.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach 

16.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

17.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach 

18.  Krapkowicki Dom Kultury 

19.  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach 

                                                 
1 Należy wpisać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz wszystkie jednostki, w których przeprowadzano czynności związane z realizacji planu audytu wewnętrznego 
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2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego 

Lp. Imię i nazwisko
2
 Nazwa stanowiska 

Adres poczty 

elektronicznej 

Wymiar czasu pracy 

(w etatach)
3
 

Kwalifikacje 

zawodowe
4
 

Udział w szkoleniach 

w roku sprawozdawczym 

(w dniach)3 

1 Robert Nowak Audytor wewnętrzny umig_audytor@krapkowice.pl 1 egzamin MF  

 

 

Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej oceny lub samooceny audytu wewnętrznego? TAK/NIE
5
 

3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym 

 

Lp. Temat zadania audytowego
6
 

Audyt 

wewnętrzny 

zlecony 

Tak/Nie 

Typ obszaru 

działalności, 

w którym 

przeprowadzono 

zadanie audytowe 

Obszar działalności 

związany 

z dysponowaniem 

środkami, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 2 ustawy z dn. 

27.08.2009 r. 

o finansach 

publicznych 

Liczba audytorów 

wewnętrznych 

przeprowadzających 

zadanie audytowe 

(w etatach) 

Czas przeprowadzenia 

zadania audytowego 

(w roboczodniach)* 
Powołanie 

rzeczoznawcy 

Plan7 Wykonanie Plan3 Wykonanie 

1.  
Zadanie doradcze: 

Zakup usług bankowych przez gminę 

krapkowice 
Nie 

Wydatki budżetu 

gminy Nie - 1 - 10 Nie 

2.  
Zadanie zapewniające: 

Proces przygotowania i realizacji budżetu 

gminy Krapkowice 
Nie Budżet gminy Tak 1 1 35 31 Nie 

3.  
Zadanie doradcze: 

Wdrożenie kontroli zarządczej w 

jednostkach gminy Krapkowice 
Nie 

Kontrola 

wewnętrzna 

i nadzór ogólny 
Nie - 1 - 12 Nie 

                                                 
2 Należy 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. Należy wpisać odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, aplikacja NIK, biegły rewident, egzamin MF. W przypadku braku ww. kwalifikacji 

zawodowych należy wpisać „–” 
5 Niepotrzebne skreślić. 
6 Należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze, również te, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego. 
 Nie dotyczy usługodawcy 
7 W przypadku zadań audytowych, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego, należy wpisać „-”. 
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4.  
Zadanie doradcze: 

Projekt Zarządzenia ws. wydawania aktów 

prawa miejscowego. 
Nie 

Funkcjonowanie 

UMiG 
Nie - 1 - 6 Nie 

5.  
Zadanie doradcze: 

Projekt Zarządzenia ws. Regulaminu 

kontroli. 
Nie 

Kontrola 

wewnętrzna 

i nadzór ogólny 
Nie - 1 - 11 Nie 

6.  
Zadanie zapewniające: 

Gospodarowanie mieniem  gminy 

Krapkowice 
Nie Mienie komunalne Tak 1 1 35 50 Nie 

 

4. Wydane zalecenia lub opinie i wnioski w ramach przeprowadzonych zadań audytowych 

 

Lp. 

Temat zadania 

zapewniającego lub 

przedmiot czynności 

doradczej
1
 

Efekty 

przeprowadzenia 

zadania audytowego
8 

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski 
Omówienie zdefiniowanych istotnych ryzyk 

i słabości kontroli zarządczej 

1.  Zadanie doradcze: 

Zakup usług bankowych 

przez gminę krapkowice 

Identyfikacja 

znacznego ryzyka 

Zgromadzone dowody dają podstawę do dostarczenia 

racjonalnego zapewnienia o ograniczonym stopniu 

funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej 

kontroli zarządczej w obszarze udzielania zamówień 

publicznych i zaciągania kredytów. 

Decyzja co do formy i zakresu przyjętych rozwiązań w 

celu usunięcia słabości kontroli zarządczej, 

zminimalizowania strat finansowych oraz 

odpowiedzialności osób zaangażowanych w proces 

zawierania umów o usługi świadczone przez banki 

(prowadzenie rachunków bankowych, kredyty, pożyczki) 

należy do Burmistrza Krapkowic. 

Ujawnione uchybienia i nieprawidłowości 

w zawieraniu umów z Bankiem, w latach 2006-2011, 

mogą stanowić naruszenie zasad gospodarowania 

środkami publicznymi określonymi w art. 44 ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

 

2.  Zadanie zapewniające: 

Proces przygotowania i 

realizacji budżetu gminy 

Krapkowice 

Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

zasobów 

W trakcie prac związanych z przygotowaniem projektów 

uchwał, zawłaszcza dotyczących budżetu gminy 

Krapkowice, należy dołożyć wszelkiej staranności w celu 

uniknięcia błędów i nieprawidłowości skutkujących 

uwagami zespołu orzekającego RIO lub nadzoru ze strony 

wojewody itp. 

Należy dokonać aktualizacji zasad obiegu i kontroli 

Przesłano do zaopiniowania do RIO w Opolu projekt 

uchwały zawierający uchybienia polegająca na zbyt 

ogólnym określeniu przeznaczenia kwot wskazanych 

w projekcie uchwały oraz nie uwzględniono zmian w 

przepisach dotyczących szczegółowej klasyfikacji 

budżetowej wydatków i dochodów. 

Niejednolity system upoważniania osób do 

                                                 
8 Należy 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” 
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Lp. 

Temat zadania 

zapewniającego lub 

przedmiot czynności 

doradczej
1
 

Efekty 

przeprowadzenia 

zadania audytowego
8 

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski 
Omówienie zdefiniowanych istotnych ryzyk 

i słabości kontroli zarządczej 

dowodów księgowych. 

Skompletowanie dokumentacji technicznej 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego URZĄD.NT 

oraz dokumentów (certyfikatów, oświadczeń) 

potwierdzających zgodność systemu z ustawą o 

rachunkowości i innymi przepisami finansowymi a także 

spełniania odpowiedniego poziomu zabezpieczeń przed 

dostępem osób nieupoważnionych oraz utratą danych. 

Sformalizowanie systemu upoważnień dla osób 

dokonujących kontroli merytorycznej dowodów 

księgowych, w tym list płac. 

Opracowanie zasad przechowywania dokumentacji 

płacowej, tj. list płac w stanie kompletnym. 

sprawowania kontroli merytorycznej oraz formalnej 

i rachunkowej dowodów księgowych 

W chwili zakupu UMiG w Krapkowicach nie 

dysponował pisemnie potwierdzonymi informacjami 

na temat zgodności Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego URZĄD.NT. z wymogami ustawy 

o rachunkowości oraz spełniania wymogów 

dotyczących zabezpieczenia danych przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

Nie sformalizowano upoważnienia do kontroli 

merytorycznej list płac dla Naczelnika Wydziału 

Organizacyjnego, Sportu i Turystyki oraz osób 

zastępujących Naczelnika. 

Poszczególne elementy listy płac przechowywane są 

w dwóch różnych komórkach organizacyjnych. 

3.  Zadanie doradcze: 

Wdrożenie kontroli 

zarządczej w jednostkach 

gminy Krapkowice 

Zwiększenie 

efektywności i 

skuteczności kontroli 

wewnętrznej 

Dwie jednostki gminy Krapkowice nie posiadają 

jednolitych pisemnych procedur zarządzania ryzykiem. 

Należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do 

opracowania i wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem. 

Trzy jednostki gminy Krapkowice do dnia 30.03.2011 r. 

nie sporządziły pisemnej samooceny funkcjonowania 

standardów kontroli zarządczej. Niezwłocznie dokonać 

oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2010. 

Ujawnione uchybienia w obszarze zapewnienia 

funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej 

kontroli zarządczej stanowią naruszenie zasad 

określonymi w art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240, ze zm.) oraz standardów nr 7-9 

i 20 (Komunikat Nr 23 MF z dnia 16.12.2009 r. 

w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 

finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 15/2009 poz. 

84). 

4.  
Zadanie doradcze: 

Projekt Zarządzenia ws. 

wydawania aktów prawa 

miejscowego. 

Wzrost efektywności i 

skuteczności działania 

Należy zobowiązać osoby odpowiedzialne za 

przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń do 

przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 

uregulowań prawnych i postanowień regulaminu 

organizacyjnego. 

Nieprzestrzeganie postanowień regulaminowych 

w zakresie opracowywania projektów uchwał 

i zarządzeń. 

5.  
Zadanie doradcze: 

Projekt Zarządzenia ws. 

Regulaminu kontroli. 

Zwiększenie 

efektywności i 

skuteczności kontroli 

wewnętrznej 

Należy opracować i wdrożyć dokumentację opisującą 

sposób przeprowadzania kontroli wewnętrznej. 

Brak aktualnych uregulowań w zakresie sprawowania 

kontroli wewnętrznej. 
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Lp. 

Temat zadania 

zapewniającego lub 

przedmiot czynności 

doradczej
1
 

Efekty 

przeprowadzenia 

zadania audytowego
8 

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski 
Omówienie zdefiniowanych istotnych ryzyk 

i słabości kontroli zarządczej 

6.  Zadanie zapewniające: 

Gospodarowanie mieniem  

gminy Krapkowice 

Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

zasobów 

Wypracowanie systemu nadzoru nad realizacją zadań 

przez Zarządcę oraz wypracowanie zasad udziału 

przedstawicieli gminy Krapkowice w zebraniach 

wspólnot mieszkaniowych ze szczególnym 

uwzględnieniem dorocznych walnych zebrań. 

Należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do 

realizacji obowiązków określonych w art. 4a ust. 1 ustawy 

z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 

cywilnego (tj. z roku 2005, Dz. U. nr 31, poz. 266, ze. 

zm.). 

Upoważniony przedstawiciel gminy Krapkowice 

powinien uczestniczyć w zebraniach wspólnot 

mieszkaniowych, których gmina Krapkowice jest 

członkiem, gdzie podejmowane są uchwały 

powodujących skutki finansowe (zobowiązania). 

Należy opracować uregulowania określające zasady i 

warunki oraz procedury wynajmu lokali użytkowych 

należących do gminy Krapkowice. 

Należy sporządzać i podawać do publicznej wiadomości 

wykazy nieruchomości (lokali użytkowych) 

przeznaczonych do wynajmu. Wykazy powinny zawierać 

informacje, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. 

Brak bieżących informacji nt. uchwał 

podejmowanych przez wspólnoty mieszankowe, 

których członkiem jest gmina Krapkowice. Gmina 

Krapkowice nie określiła zasad udziału jej 

przedstawicieli w spotkaniach wspólnot 

mieszkaniowych. 

Gmina nie gromadzi i nie ogłasza w dzienniku 

urzędowym województwa zestawień dotyczących 

czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do 

publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na 

jej obszarze lub części. Do chwili obecnej Zarządcy 

nieruchomości znajdujących się na terenie gminy 

Krapkowice nie przekazywali niezbędnych danych do 

UMiG. 

Brak bieżących informacji o wydatkach wynikających 

z uchwał wspólnoty mieszankowe, których członkiem 

jest gmina Krapkowice. Ograniczone możliwości 

planowania wydatków budżetowych gminy 

Krapkowice. 

 

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. 
Audyt zamówień publicznych finansowanych z budżetu gminy 

Krapkowice 
7 1 

                                                 
 Nie dotyczy usługodawcy 
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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
**

 

W roku 2011 została przeprowadzona reorganizacja struktury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz wdrożono nowy Regulamin 

Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

 

 

 

 

31 stycznia 2012 r. 

Robert Nowak 
/-/ Audytor Wewnętrzny 

(data) (podpis i pieczęć audytora wewnętrznego /  

koordynatora komórki audytu wewnętrznego) 

 
 

                                                 
** W tym propozycje zmian do obowiązujących regulacji dotyczących audytu wewnętrznego. 


