
Zarzqdzenie Nr 781/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia2S grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewngtrznego na rok 2018

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1875 zp62n. zm.), art. 283 ust. 1 i 3 ustawy zdnia2T sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz rozporzqdzenia
Ministra Finans6w z dnia 4 wrze6nia 2015 r. w sprawie audytu wewngtrznego oraz
informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. 22015 r. poz. 1480 z po2n. zm.)

zarzqdzam co nastqpuje :

sl
Zatwierdzam Plan audytu wewnqtrznego na rok 2018, stanowiqcy zalqczntk do niniejszego
Zarzqdzenia.

s2

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam naczelnikowi Biura Audytu i Kontroli WewnQtrznej.

s3

ZarzEdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

4

.jt, 
m,*,)



BUR,N,[ESTRZ
(iMINY I MiASTA

('zerw ton ka -Lr; sz*zy ny

BAK.1721.2.2017

Zalqcznik do Zarzqdzen ia N r78 1 /1 7
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN AUDYTU WEWNETRZNEGO NA ROK 2018

l. Wyniki analizy obszar6w ry.yka - obszary dzialalnoacl lednGtkl zidentyfikowane przsz audylora wswn?trznogo z okr€6lenlem
azacqyar€go pozlomu rlzyka w danym obszarzo

Lp. Nazwa obszaru
(ze wskazaniem nazwy jednostki, je2eli to konieczne)

Typ obszaru dzialalno6ci
P/W

(podstawowa/ wspomagaiaca)

Poziom ryzyka w obszarze
(najwyZszy, wysoki, Sredni, niski)

1 Budzet Gminy i Miasta P Sredni

2. Gospoda rka przestrzen na P Sredni

3. Gospodarka mieniem komunalnym P Sredni

4. Zam6wienia publiczne W Sredni

5. lnwestvcie P Sredni

6. Projekty wsp6lfinansowane ze 2r6del zewnqtrznych, w tym ze
Srodkow UE

P Sredni

7. Ochrona Srodowiska P Sredni

L Nadz6r nad jednostkamiorqanizacyinymi Gminy i Miasta P wysoki
L Pozadek publiczny i bezpieczehstwo mieszkafic6w P Sredni

10. Sprawy obvwatelskie P niski
11. OSwiata iwychowanie P najwyzszy
12. Sport iturystyka P niski
13. Polityka spoleczna P Sredni

14. Kultura P Sredni

15. Zadania publiczne wykonywane przez podmioty spoza sektora
finans6w publicznych P Sredni



16. Promocja i rozwoj Gminy i Miasta P Sredni

17. Zazqdzanie organizacjq w tym zarzqdzanie zasobami ludzkimi W Sredni

18. Ochrona zasob6w materialnych, prawnych W Sredni

19 Rachunkowo66 ifinanse W niski

20 lnformacja i telekomunikacja W najwy2szy

21 Wspolpraca z Radq Miejskq W niski

3. Zakrca prac

3.1. Planowane zadania zaprynlalqce
Biorqc pod uwagq wyniki przeprowadzonoi atalizy ryzy*a, wyniki analizy doltepnych w rcku 2018 zasobdfl osobowych jak r6wnie,
uEtalenla wialolotniego cyklu eudytu we{rnetznego b?dq badane zara no w zakrcsio audytu wngtrznego ,ak r6urnle, w zakresie
funkcjonow.nla kontrcli zarzqdczel nastepuiqco obzary:

Lp. Nazwa obszaru Planowana liczba
audytor6w

wewngtrznych
przeprowadzajqcych

zadanie
(w etatach)

Planowany czas
przeprowadzenia

zadania
(w osobodniach)

Ewentualna
potrzeba

powolania
fzeczoznawcy

Uwagi

1. O5wiata iWychowanie 1 50 Nie

2. I nformacja i telekomunikacja 1 50 Nie

3
Nadz6r nad jednostkami organizacyjnymi Gminy
iMiasta 1 50 Nie



3.2 Planowane czynno6ci doradcze

Lp. Planowana liczba audytor6w wewngtrznych
przeprowadzajqcych czynno6ci doradcze

(w etatach)

Planowany czas
przeprowadzenia czynno6ci

doradczych
(w osobodniach)

Uwagi

1 Wedlug zapotrzebowania 5

4. Planowane czynno6ci sprawdzajqce

Lp. Temat zadan ia zapewniajqcego, kt6rego
dotyczq czynno5ci sprawdzajqce

Naara obszaru Planowana liczba
audytor6w

wewngtrznych
pnz eprowadzajqcych

czynno5ci sprawdzajqce
(w etatach)

Planowany czas
przeprowadzenia

czynno6ci
sprawdzajqcych
(w osobodniach)

Uwagi

1.

Ocena adekwatnoSci, efektywno5ci
i skuteczno6ci kontroli zarzqdczej
w obszarze ochrony danych osobowych
zwiqzanych z przyznawaniem i wyplatq
Swiadczen ia wychowawczeqo

Opieka Spoleczna

5. Planowane obszary ryzyka, kt6re powinny zosta6 objqte audytem wewnqtrznym w kolejnych latach

Lp. Naala obszaru
(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)

Planowany rok przeprowadzenia
audytu wewngtrznego

Uwagi

1 Bud2et Gminy i Miasta 2019

2 Gospodarka przestrzenna 2019

3 Zam6wienia publiczne 2019

4 lnwestycje 2020

5 Projekty wspotfinansowane ze 2rodel zewnqtrznych, w tym ze Srodkow UE 2020

6 Ochrona Srodowiska 2020

7 Porzqdek publiczny i bezpieczefistwo mieszkahc6w 2021
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8 Gospodarka mieniem komunalnym 2021
o Sprawy obywatelskie 2021

10 Opieka Spoleczna 2022

11 Sport iturystyka 2022

12 Kultura 2022

13 Zadania publiczne wykonywane przez podmioty spoza sektora finans6w
publicznych 2023

14 Promocja i rozw6j Gminy i Miasta 2023

15 Zarzqdzanie organizacjq w tym zarzqdzanie zasobami ludzkimi 2023

16 Ochrona zasob6w materialnych, prawnych 2024

17 RachunkowoSc ifinanse 2024

18 Wspolpraca z Radq Miejskq 2024

5. Orga n izacja pracy a udytora wewn gtrznego/kom6rki a udytu wewn gtrznego

Lp. Zadania audytora
wewngtrznego

Zasoby ludzkie
Iiczba osobodni]

otto
Zasoby rzeczowe

Uwagi

1.

Zadania audytowe
zapewniajqce

150 59,8 % 2 komputery stacjonarne, 2laptopy,
drukarkg, telefon, dostqp do internetu,
kserokopia rki oraz faksu.

2. Rezenva czasowa na audyt
wewnqtrzny zlecony,
kontynuowanie zadan
audytowych z roku
poprzedniego

30 11,9 0/o

3. CzynnoSci sprawdzajqce 5 2,0 % lt

4. Czynno6ci doradcze 5 2,0 o/o

5. Czyn no5ci organizacyj ne
w tym plan i sprawozdawczoS6

22 8,8 0/o

6. Szkolenia i roanroj zawodowy 5 2,0 0/o



7. Urlopy lczas dostqpny 34 13,50/o

Razem 251 100,00%

6. lnformacle ktotne dla prqvadzenia audytu wqvngtrznego, urffzgledniaiace spocyfik? isdnostki (np. zmiany organizacyrne)

7. lnfomacja na temat cyklu audytu
Planowany cykl audytu okresla czas (wyra2ony w latach), w kt6rym odpowiednio pzy niezmienionych zasobach osobowych kom6rki audytu wewnetrznego
zostalyby pzeprowadzone zadania zapgwniajqce we wszystkich obszarach ryzyka. Cykl audytu oblicza sie jako iloraz liczby wszystkich obszar6w ryzyka
oraz liczby obszar6\ , ryzyka wyznaczonych do pzeprowadzenia zadafi zapelvniajacych w roku nastepnym.

W \,!yniku przeprowadaond) analizy rlzyka wyodrebniono 21 obszar6w ryzyka, obejmujacych podstawowe funkcje i zadania Gminy oraz wyznaczono
obszary do przeprowadzenia w roku 2018 tzech zadari zapewniajecych. Wzwiazku z powyzszym cykl audytu wynosi 7lat.

28 grudnia 2017 r.

(data)

2S.grudnia 2017 r.

(data)

lntocz

eurrtrt..
Gminyt l,tias\a

J.zerwiwfr'afgszczvnv

... ......Wiosla* JanlDaewdd............
(pieczqtka i podpis kierownika jednostki, w kt6rejjest zatrudniony

audytor wewnqtzny )

BURMISTRZA
ifr Biurs AudYtu
J in{e*netrznei

(pieczqtka i audytora wewngtrznego)


