
BURMISTR.Z
GMINY I MIASTA

Czerwionka-LeszczYtY

Zarzqdzenie Nr 719/18
Bu rm istrza Gmi ny i Miasta Gzeruvion ka-Leszczyny

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnetrznego na rok 2019

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.), art. 283 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z p62n. zm.) oraz rozporzqdzenia
Ministra Finans6w z dnia 4 wrze6nia 2015 r. w sprawie audytu wewnqtznego oez
informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 506)

zarzqdzam co nastgpuje :

sl
Zatwierdzam Plan audytu wewnQtrznego na rok 2019, stanowiqcy zalqcznik do niniejszego
Zarz4dzenia.

s2

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Audytorowi Wewngtrznemu.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 719118
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 31 grudnia 2018 r.

PLAN AUDYTU WEWNETRZNEGO NA ROK 2019

l. Wyniki analizy obszar6w ryzyka - obszary dzialalnogci iodnostki zidentyfikowane prizez audytora wownetrznego z okreSleniem
szacowanego poziomu ryzyka w danym ob3zarza

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

Typ obszaru dzialalno6ci
P/W

(oodstawowa/ wsoomaoaiaca)

Poziom ryzyka w obszarze (najwy2szy,
wysoki, Sredni, niski)

1. Budzet Gminy i Miasta P Sredni

2. Gospodarka przestzenna P wysoki

3. Gospodarka mieniem komunalnym P Sredni

4. Zarrowienia publiczne W wysoki

5. lnwestvcie P Sredni

6. Projekty wspolfinansowane ze 2rodel zewngtrznych, w tym ze Srodkow
UE

P Sredni

7. Ochrona Srodowiska i pzyrodv P Sredni

8. Nadzor nad iednostkami organizacyinymi Gminy i Miasta P wysoki

9. Bezoieczeistwo mieszkafi cow P wysoki

10. Sprawy obywatelskie P niski

11. OSwiata iwychowanie P Sredni

12. Soort iturvstvka P Sredni

13. Polityka spoleczna P Sredni

14. Kultura P wysoki



15. Zadania publiczne wykonywane ptzez podmioty spoza sektora
finansow publicznvch

P Sredni

16 Promocja i rozw6j Gminy i Miasta W wysoki

17. Zarzqdzanie organizacjq, w tym zarzqdzanie zasobami ludzkimi W Sredni

18. Ochrona zasobow materialnych, prawnych W Sredni

19 RachunkowoSc W Sredni

20 I nformacja i telekomunikacja W wysoki

21 Wspolpraca z Radq Miejskq W niski

2. Planowany zakres prac na rok 2019

2.1. Kontynuowanie zadania zapewniajqcego z roku 2018

Lp. Nazwa obszaru Planowana liczba
audytor6w

wewnqtrznych
przeprowadzajqcych

zadanie
(w etatach)

Planowany czas
przeprowadzenia

zadania
(w osobodniach)

Ewentualna
potrzeba

powolania
rzeczoznawcy

Uwagi

1

OSwiata iwychowanie
"Ocena sposobu organizacji i funkcjonowania
systemu kontroli i egzekucji spelnienia obowiqzku
rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiqzku
szkolnego i obowiqzku nauki"

1t2 22 Nie
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2.2. Planowans zrdania zapewniajqce na rok 2019

Biorqc pod uwage wyniki przepro adzonei analizy ryzyka, prioqrtet kierownictwa iednostkl oraz dostepnc zasoby osobqve (1/2 etatu)
wskazano w planle audytu na 2019 rok nast$pujqce obszary:

3. Planowane czynno5ci doradcze

Lp. Nazwa obszaru Planowana liczba
audytor6w

wewnqtrznych
przeprowadzajqcych

zadanie
(w etatach)

Planowany czas
przeprowadzenia

zadania
(w osobodniach)

Ewentualna
potrzeba

powolania
tzeczoznawcy

Uwagi

1
Nadzor nad jednostkami organizacyjnymi Gminy
iMiasta

1t2 52 Nie

Lp. Planowana I iczba audyto r6w wewngtrznych
przeprowadzajqcyc h czyn no5ci doradcze

(w etatach)

Planowany czas
prze prowadzen ia czyn no6ci

doradczych
(w osobodniach)

Uwagi

1 1t2 4
Czynno5ci doradcze bedq przeprowadzane na

polecenie Burmistrza lub wg zapotrzebowania
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4. Planowane czyn no6ci sprawdzaiqce

Lp. Temat zadania za pewn iajqcego, kt6rego
dotyczq czyn no6ci sprawdzajqce

Nazwa obszaru Planowana !iczba
audytor6w

wewngtrznych
przeprowadzajqcych

czyn no6ci sprawdzajqce
(w etatach)

Planowany czas
przeprowadzenia

czynnoSci
sprawdzajqcych
(w osobodniach)

Uwagi

1

Ocena adekwatnoSci, efektywno5ci

i skutecznoSci kontroli zazqdczei
w obszarze ochrony danych osobowych

zwiqzanych z ptzyznawaniem i wypNatq

Swiadczenia wychowawczego

Opieka Spoleczna 1t2

2.

"Ocena sposobu organizacji i

funkcjonowania systemu kontroli i egzekucji
spelnienia obowiqzku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiqzku
szkolnego i obowiqzku nauki"

Szkoly
podstawowe,
Wydzial Edukacji,
Wydzial Finansowo-
BudZetowy

1t2

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

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

Plarrowany rok przeprowadzenia
audytu wewnqtrznego

Uwagi

1 Zam6wienia publiczne 2020

2 Bezpieczeistwo m ieszkafi c6w 2021

3 Kultura 2021

4 Gospod arka przestrzen na 2022

5 Promocja irozw6j Gminy iMiasta 2023

b lnformacja i komunikacja 2024

7 Bud2et Gminy i Miasta 2025

8 Ochrona Srodowiska i przyrody 2025

2

2
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I Polityka spoleczna 2026

10 Zazqdzanie organizacjq w tym zarzqdzanie zasobami ludzkimi 2027

11 Gospodarka mieniem komunalnym 2028

12 lnwestycje 2029

13 O6wiata iwychowanie 2030

14 Projekty wsp6lfinansowane ze 2rodel zewnqlrznych, w tym ze Srodkow UE 2030

15 Rachunkowo56 2031

16 Sport i turystyka 2032

17 Zadania publiczne wykonywane ptzez podmioty spoza sektora finans6w
publicznvch

2032

18 Ochrona zasobow materialnych, prawnych 2033

19 Sprawy obywatelskie 2034

20 Wsp6lpraca z Radq Miejskq 2034

6. Organiz.cra pracy audt[ora wewnetrznegorkom6rki audytu wswn?trznogo

Audytor wewnQtnny - 'll2 etatu

Ze wzgledu na ograniczenie zasob6w osobowych do 1/2 etatu audytora wewngtznego, liczbe osobodni pzypadajece na 2019 rok tj. 251
zredukowano o polowe (251 :2= 125,5 osobodni). Do analizy organizacji pracy audytora wewnetznego przyjeto'126 osobodni.

Lp. Zadania audytora wewngtrzneg o
Zasoby

ludzkie [!iczba
osobodnil

otto
Zasoby rzeczowe

Uwagi

1

Zadania audytowe zapewn iaj qce 52 41,27 0/o komputery stacjonarne, laptopy, drukarka,
telefon stacjonarny, dostgp do internetu.

2. Rezerwa czasowa na audyt wewnqtrzny
zlecony, kontynuowanie zadai audytowych z
roku popzedniego

22 17,46 %

3 Czyn noSci sprawdzajqce 4 3,17 % I
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4. CzynnoSci doradcze 4 3,17 0/o

5. CzynnoSci organizacyjne w tym plan i

sprawozdawczo56
18 14,29%

6. Szkolenia i rozw6j zawodowy 5 3,97 0/o

7. Urlopy I opieka lL4 21 16,67 0/o

Razem 126 100,00%

7. lnfomacje Elotne dla prowadzenia audytu wewnQtrznego, uwzgledniajece spocyfike jednostki (np, zmiany organizacyine)
Poczqwszy od lipca 2018 roku ograniczono wymiar etatu audytora wewnetznego do 'l 12 etalu, co w znaczAcy spos6b wplylva na ograniczenie liczby
zadai zapewniajqcych ujetych w planie audytu oraz tym samym na wydtu2enie okresu niezbednego do objqcia zadaniem audytowym wszystkich
obszar6w ryzyka

AUDYTO&WEWNETRZNY

*F,^l"t;
mgr ini Jolanta Kowalska31 grudnia 2018 r.

(data)

3'1 grudnia 2018 r.

(data)

(pieczqtka i podpis audytora wewngtrznego)
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