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Urząd Miasta i Gminy 
ul. 3 Maja 17 

47-303 Krapkowice  
 
nr AWiK.1721.2.2013 

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

Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK  2012 
 

1. Jednostki sektora finansów publicznych obj ęte audytem wewn ętrznym 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 wewn ętrznego 

Lp. Imi ę 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 3 

 

Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowane j oceny lub samooceny audytu 
wewn ętrznego? TAK/NIE 5 

 
 

3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozda wczym 
 

Lp. Temat zadania audytowego 6 

Audyt 
wewn ętrzny 

zlecony 
Tak/Nie 

Typ obszaru 
działalno ści, 

w którym 
przeprowadzono 

zadanie audytowe 

Obszar działalno ści 
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 
wewn ętrznych 

przeprowadzaj ących 
zadanie audytowe 

(w etatach) ∗∗∗∗ 

Czas przeprowadzenia 
zadania audytowego 
(w roboczodniach)* Powołanie 

rzeczoznawcy 

Plan7 Wykonanie  Plan 3 Wykonanie 

1. 
Zadanie zapewniające: 
Ocena funkcjonowania systemu oświaty na 
terenie Gminy Krapkowice 

Nie Oświata i edukacja Tak 1 1 45 55 Nie 

2. 
Zadanie zapewniające: 
Ocena systemu pozyskiwania i rozliczania 
środków pochodzących w funduszy UE 

Nie 
Pozyskiwanie środków 

zagranicznych Tak 1 1 45 39 Nie 

3. 

Zadanie doradcze: 
Ocena funkcjonowanie Komendy Straży Miejskie 
w Krapkowicach w tym prowadzenie 
dokumentacji oraz terminowość realizacji zadań. 

Nie Kontrola wewnętrzna 
i nadzór ogólny Nie 1 1 10 10 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: 
Uregulowania wewnętrznej w sprawie przyznania 
paczek świątecznych pracownikom UMiG 
w Krapkowicach na dzieci, finansowane z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
dalej zwanego ZFŚS. 

Nie Funkcjonowanie UMiG Nie 1 1 10 6 Nie 

5. 

Zadanie doradcze: 
Realizacji zadań wynikających ze Strategii 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nie Kontrola wewnętrzna i 
nadzór ogólny Tak 1 1 10 7 Nie 

 
4. Wydane zalecenia lub opinie i wnioski w ramach p rzeprowadzonych zada ń audytowych 

 

Lp. 

Temat zadania  
zapewniaj ącego lub 
przedmiot czynno ści 

doradczej 1 

Efekty przeprowadzenia 
zadania audytowego 8 Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Omówienie zdefiniowanych istotnych ryzyk 

i słabo ści kontroli zarz ądczej  

1. Zadanie zapewniające: 
Ocena funkcjonowania systemu 
oświaty na terenie Gminy 
Krapkowice 

Identyfikacja znacznego 
ryzyka 

Podjąć działania mające na celu racjonalizację struktury placówek 
oświatowych poprzez łączenie poszczególnych placówek (jednostek 
budżetowych) w zespoły oraz tworzenie filii lub oddziałów 
zamiejscowych w miejsce funkcjonujących samodzielnych jednostek 
budżetowych. 
Podjąć działania mające na celu przybliżenie rodzicom zalet edukacji 
szkolnej sześciolatków w wieloletniej perspektywie rozwoju dziecka. 
Podjąć działania zmierzające do podnoszenia poziomu nauczania i 
uzyskiwania jeszcze lepszych wyników ze sprawdzianów na 
zakończenie szkoły podstawowej  a także gimnazjum m.in. poprzez 
prowadzenie zajęć/ćwiczeń dydaktyczno wyrównawczych, zwłaszcza z 
języka polskiego, matematyki, języka obcego  dla poprawy umiejętności 
które sprawiają uczniom najwięcej trudności, oraz zajęć utrwalających 
posiadaną wiedzę i umiejętności, w tym udział w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych.  
 

Proces przekształcania placówek oświatowych jest 
czasochłonny i wrażliwy ze społecznego punktu 
widzenia. Przedłużający się proces restrukturyzacji 
i dostosowywania struktury organizacyjnej placówek 
oświatowych do aktualnych potrzeb i możliwości jest 
wynikiem zaniecha z lat ubiegłych. 
Zbyt mała ilość dzieci sześcioletnich na terenie Gminy 
Krapkowice trafia do szkół podstawowych. 
Pomimo coraz wyższych nakładów ekonomicznych, 
przy stale malejącej ilości uczniów, nie odnotowywane 
są efekty w postaci poprawy nauczania 
odzwierciedlone w wynikach egzaminów 
zewnętrznych. 
Edukacja jest jednym z głównych przedmiotów 
zainteresowania władz centralny. Jednostki 
samorządu terytorialnego nie maja wpływu na 
programy nauczania ani nadzór pedagogiczny, 
realizują jedynie zadania w zakresie zapewnienia 
infrastruktury administracyjno-ekonomicznej. 
 

2. Zadanie zapewniające: 
Ocena systemu pozyskiwania 
i rozliczania środków 
pochodzących w funduszy UE 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa zasobów 

Należy opracować strategiczne zasad dotyczący planowania w zakresie 
pozyskiwania środków finansowych pochodzących ze źródeł 
zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE. 
Opracować pisemne zasady przechowywania i zabezpieczania 
dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków UE 
adekwatnych do specyfiki organizacji pracy i realizacji zadań w 

Identyfikacja potrzeb w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w dużej 
mierze ma charakter doraźny i nastawiona jest na 
zaspakajanie bieżących potrzeb. 
Osoby zatrudnione w Wydziale Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego, odpowiedzialne za realizację zadań 

                                                 
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  
zapewniaj ącego lub 
przedmiot czynno ści 

doradczej 1 

Efekty przeprowadzenia 
zadania audytowego 8 Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Omówienie zdefiniowanych istotnych ryzyk 

i słabo ści kontroli zarz ądczej  

Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach. 
Przypisać indywidualną odpowiedzialność osób za dokumentację 
prowadzonych zadań współfinansowanych ze środków UE. 
Dokumentacja zakończonych projektów jak i będących w trakcie 
realizacji znajduje się w dyspozycji różnych osób co konsekwencji może 
prowadzić do pomieszania dokumentacji różnych projektów, a w 
skrajnych przypadkach do utraty istotnej dokumentacji. 
 

związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków 
pochodzących z funduszy UE, w zakresach 
obowiązków nie posiadają przypisanych zadań w 
zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentacji 
realizowanych projektów. 
Nie opracowano własnych zasad przechowywania i 
archiwizacji przedmiotowej dokumentacji co wpływa 
niekorzystnie na proces przechowywania 
dokumentacji. 

 
3. Zadanie doradcze: 

Ocena funkcjonowanie 
Komendy Straży Miejskie w 
Krapkowicach w tym 
prowadzenie dokumentacji 
oraz terminowość realizacji 
zadań. 

Zwiększenie efektywności 
i skuteczności kontroli 

wewnętrznej 

1. Opracowanie Regulaminu Komendy Straży Miejskiej w 
Krapkowicach uwzględniającego aktualny stan organizacyjny oraz 
wymagania dotyczące realizacji zadań i dokumentacji z tym 
związanej. 

2. Ustanowienie i przestrzeganie procedur bieżącego dokumentowania 
działań straży. 

3. Prowadzenie ewidencji etatów, wyposażenia oraz działań straży 
zgodnie z wymogami określonymi w cyt. rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych. 

4. Dokumentację znajdującą się w Komendzie Straży Miejskiej w 
Krapkowicach obejmującą działania straży oraz dokumenty 
administracyjno-kancelaryjne należ niezwłocznie ująć w spisach 
spraw oraz oznaczyć kolejnymi numerami zgodnie z jednolitym 
rzeczowym wykazem akt. 

5. Zaprowadzić ewidencji upoważnień do nakładania grzywien w 
drodze mandatu karnego oraz upoważnień do wykonywania kontroli 
ruchu drogowego. 

6. Należy niezwłocznie opracować i doręczyć zakresy obowiązków 
wszystkim Strażnikom. 

7. Opracowanie harmonogramu prowadzenia postępowań zagrożonych 
upływem terminu umożliwiającego na ukaranie sprawcy w 
postępowaniu mandatowym lub przez skierowanie sprawy na drogę 
postępowania sadowego. 

8. Opracowanie programu doskonalenia zawodowego strażników ze 
szczególnym uwzględnieniem prowadzenia postępowań 
mandatowych. 

 

Stwierdzone uchybienia wskazują na potrzebę podjęcia 
przez Komendanta Straży Miejskiej w Krapkowicach 
działań mających na celu efektywniejsze wykorzystanie 
posiadanych zasobów osobowych i rzeczowych. 
Występujące problemy w sprawie prowadzenia 
postępowań w sprawach o wykroczenia drogowe 
wskazują na potrzebę doskonalenia umiejętności 
strażników w zakresie prowadzenia postępowań 
mandatowych oraz wzmożenia nadzoru Komendanta 
w tym zakresie. 

Poprawie powinny również ulec sprawy dotyczące 
prowadzenia dokumentacji przebiegu służby oraz 
administracyjno-kancelaryjnej. 
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Lp. 

Temat zadania  
zapewniaj ącego lub 
przedmiot czynno ści 

doradczej 1 

Efekty przeprowadzenia 
zadania audytowego 8 Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Omówienie zdefiniowanych istotnych ryzyk 

i słabo ści kontroli zarz ądczej  

4. Zadanie doradcze: 
Uregulowania wewnętrznej w/s 
przyznania paczek 
świątecznych dzieciom 
pracowników UMiG 
w Krapkowicach finansowane z  
ZFŚS. 
 

Wzrost efektywności i 
skuteczności działania 

Niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do usunięcia 
rozbieżności pomiędzy projektem Zarządzenia Burmistrza Krapkowic w 
sprawie paczek świątecznych dla dzieci a Regulaminem ZFŚS. 
 

Występuje niezgodność kryteriów wiekowych dzieci 
określonych w projekcie Zarządzenia Burmistrza z 
zasadami określonymi w Regulaminie ZFŚS. 
 

5. Zadanie doradcze: 
Realizacji zadań wynikających 
ze Strategii rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zwiększenie efektywności 
i skuteczności kontroli 

wewnętrznej. Kreowanie 
pozytywnego wizerunku 

gminy Krapkowice 

Niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do: 
1. Utworzenie profili zaufanych na platformie ePUAP przez wszystkie 

jednostki organizacyjne Gminy Krapkowice, 
2. Uzyskanie podpisów elektronicznych przez kierowników wszystkich 

jednostek organizacyjnych Gminy Krapkowice, 
3. Nadanie oficjalnych adresów poczty elektronicznej z domeną 

„krapkowice.pl” administrowaną przez wyznaczonego pracownika 
UMiG w Krapkowicach, 

 

Jednostki organizacje Gminy Krapkowice nie posiadaj 
profili zaufanych na platformie ePUAP co uniemożliwia 
świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną, o 
których mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. 
Większość jednostek posiada adresy poczty 
elektronicznej na różnego rodzaju portalach 
publicznych, co skutkuje znaczną dowolnością i 
brakiem nadzoru nad obiegiem informacji w wersji 
elektronicznej. Informacje teleadresowe umieszczane 
przez jednostki na stronie BIP jaki stronach 
internetowych różnią się między sobą co świadczy, iż 
nie są aktualizowane na bieżąco. 

 
5. Przeprowadzone czynno ści sprawdzaj ące w roku sprawozdawczym 

 
Lp. Temat zadania zapewniaj ącego, którego dotycz ą czynno ści 

sprawdzaj ące 
Czas przeprowadzenia czynno ści 

sprawdzaj ących (w dniach)∗∗∗∗ 
Liczba audytorów wewn ętrznych przeprowadzaj ących 

czynno ści sprawdzaj ące (w etatach)* 

1. Audyt wewnętrzny gospodarowanie mieniem gminy Krapkowice  7 1 

 
6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe 

 

Lp. Temat zadania zapewniaj ącego lub przedmiot 
czynno ści doradczej 

Zadanie zapewniaj ące (Z) 
albo 

czynno ść doradcza (D) 

Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniaj ącego lub czynno ści 
doradczej 

1. Nie wystąpiły. --- --- 

                                                 
∗
 Nie dotyczy usługodawcy 
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7. Istotne informacje dotycz ące prowadzenia audytu wewn ętrznego w roku sprawozdawczym ** 
W roku 2012 została przeprowadzona reorganizacja sieci jednostek budżetowych gminy w Krapkowicach. W miejsce dotychczasowych odrębnych jednostek 
budżetowych PSP nr 4 i PP nr 4 w Krapkowicach utworzono jedną jednostkę budżetową pod nazwą Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach. 

 
 
 
 

31 stycznia 2013 r.  Audytor Wewn ętrzny  ……………………………………………………………………………………. 

31 stycznia 2013 r.  B U R M I S T R Z ……………………………………………………………………………………. 

 
 

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


