
BURMISTRZ
GMINY I MIASIA

Cze'rwionka -l:szczYltY

Zarzqdzenie rur.Qlllzo
Bu rm istrza Gm i ny i Miasta Czeruvion ka-Leszczyny

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnetrznego na rok 2021

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 22020r. poz.713zp62n.zm.), art.283 ust. 1 i 3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z p62n. zm.) oraz S 9 ust.2
rozpozqdzenia Ministra Finans6w z dnia 4 wze6nia 2015 r. w sprawie audytu
wewnetrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz.U. z 2018 r.

poz. 506)

zarz1dzam co nastgpuje :

sr
Zalwierdzam Plan audytu wewnetrznego na rok 2021 , stanowiqcy zaQcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

s2

\ArYkonanie Zarzqdzenia powierzam Audytorowi Wewngtrznemu.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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zalqcznik do zatzqdzenia Nr 6!.5./20
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN AUDYTU WEWNETRZNEGO NA ROK 2021

1. Wyniki analizy obszar6w ryzyka - obszary dzialalno5ci jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnQtrznego z okreSleniem
szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

I

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

Typ obszaru dzialalno6ci
P/w

(podstawowa/ wspomagajaca)

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

1 Budzet Gminy i I\/iasta P Sredni

Gospodarka przestrzenna P wysoki

Gospodarka mieniem komunalnym wysoki

4 Zam6wienia publiczne wysoki

5 lnwestycje P wysoki

6 Projekty wsp6lfinansowane ze 2t6del zewnetrznych, w tym ze
Srodk6w UE

P Sredni

7 Ochrona srodowiska i przyrody P wysoki

8 Nadz6r nad iednostkami orqanizacyinvmi Gminy i Miasta
o Bezpieczeistwo mieszkaic6w P Sredni

10 Sprawy obywatelskie P

11 OSwiata i wychowanie P Sredni

12 Sport i turystyka P Sredni

Polityka spoleczna P SredniIJ
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2.

3 P

P Sredni

Sredni



't4 Kultura Sredni

15 Zadania publiczne wykonywane przez podmioty spoza sektora
finans6w publicznych

P wysoki*

16 Promocja i rozw6j Gminy i Miasta wysoki

Zarzqdzanie organizacjq, w tym zaz4dzanie zasobami ludzkimi Sredni

Ochrona zasob6w materialnych, prawnych Sredni

19 RachunkowoSc Sredni

20 lnformacja i telekomunikacja wysoki

21 Wspolpraca z Radq Miejskq niski

"koficowa ocena ryzyka stanowila najwigkszq wartoSd

2. Planowany zakres prac na rck 2O21

2.1. Kontynuowanie zadania zapewniajqcego z roku 2020

Lp. Nazwa obszaru Planowana liczba
audyto16w

wewngtrznych
przeprowadzajecych

zadanie
(w etatach)

Planowany czas
przeprowadzenia

zadania
(w osobodnlach)

Uwagi

Bud2et Gminy i Miasta
"Ocena wiarygodnosci sprawozdan finansowych w
Bibliotece Publicznej w Czerwionce-Leszczynach"

1t2 20

P

17.

'18.

1

Ewentualna
potaeba

powolania
fzeczoznawcy

Nie

2



2.2. Planowane zadania zapewniajqce na rok2021

Biorqc pod uwagq wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka, priorytet kierownictwa jednostki oraz dostepne zasoby osobowe (1/2 etatu)
wskazano w planie audytu na 2021 tok nastqpujece obszary:

3. Planowane czynnoSci doradcze

1t2

lp. Nazwa obszaru Planowana liczba
audytor6w

wewnqtrznych
przeprowadzajqcych

zadanie
(w etatach)

Planowany czas
przeprowadzenia

zadania
(w osobodnlach)

Ewentualna
potrzeba

powolania
rzeczoznawcy

Uwagi

1
Zadania publiczne wykonywane pzez podmioty
spoza sektora finans6w publicznych 112 5'1

Lp. Planowana liczba audytor6w wewngtrznych
przeprowadzajqcych czynno6ci doradcze

(w etatach)

Planowany czas przeprowadzenla
czynnoSci doradczych

(w osobodnlach)

Uwagi

12
Czynno3ci doradcze bgdq pzeprowadzane na

polecenie Burmistrza lub wg zapotrzebowania, w tym
kontynuacja czynnoSci rozpoczetych w roku 2020

1

Nie



4. Planowane czynno6ci sprawdzajqce

Ocena rcalizacji czynnoSci
pzedinwentaryzacyjnych w Zarzqdzie Dr6g
i Sluzbach Komunalnych

5. Planowane obszary ryzyka, kt6re powinny zostad obigte audytem wewnQtrznym w kolejnych latach

l-p

4

Lp. Temat zadania zapewniajqcego, kt6rego
dotyczq czynnoSci sprawdzajqce

Nazwa obszaru Planowana liczba
audytor6w wewnqtrznych

przeprowadzajqcych
czynnoSci sprawdzajqce

(w etatach)

Planowany czas
przeprowadzenia

czynnoSci
sprawdzajqcych
(w osobodniach)

Nadz6r nad
jednostkami
organizacyjnymi
Gminy i Miasta

1t2

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

Planowany rok przeprowadzenia
audytu wewnetrznego

Uwagi

1 Zam6wienia publiczne 2022

2 lnformacja i telekomunikacja 2023

3 Ochrona Srodowiska i przyrody 2024

4 lnwestycje 2024

5 Gospodarka pzestrzenna 2025

b Gospodarka mieniem komunalnym 2026

7 Promocja i rozw6j Gminy i Miasta 2026

I Bezpieczehstwo mieszkafrc6w 2027

2028I Kultura

1

Uwagi

2



10 Zazqdzanie organizacjq, w lym zazqdzanie zasobami ludzkimi 2029

11 RachunkowoS6 2029

12 Budzet Gminy i Miasta 2030

13 Nadz6r nad jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta 2031

14 Sport i turystyka 2032

15 Polityka Spoleczna 2032
'16 OSwiata i wychowanie 2033

17 Projekty wsp6lfinansowane ze 2r6del zewnqtrznych, w tym ze Srodk6w Unii
Europeiskiei

2034

18 Ochrona zasob6w materialnych, prawnych 2035

19 Sprawy obywatelskie 2035

20 2036

Audytor wewngtrzny - 112 elalu

Ze wzglgdu na ograniczenie zasob6w osobowych do 1i2 etatu audytora wewnetznego, liczbg osobodni przypadajqce na 2021 rok l1r. 252
zredukowano o polowg (253 2 = 126 osobodni).

Lp

1

2

Zadania audytora wewnqtrznego
Zasoby

ludzkie Iiczba
osobodnil Zasoby zeczowe

Uwagi

komputery stacjonarne, laptopy, drukarka,
telefon stacjonarny, dostgp do internetu.

Zadania audytowe zapewniajqce 5'l 40/8%

Rezerwa czasowa na audyt wewnQtrzny
zlecony, kontynuowanie zadai audytowych z
roku popzedniego

20 15,870/o

5

Wspolpraca z Radq Miejskq

6. Organizacja pracy audytora wewnetrznego/kom6rki audytu wewnetrznego



CzynnoSci sprawdzajqce I .59o/o

4 Czynnosci doradcze 9,52o/o

Czynno6ci organizacyjne w tym plan i

sprawozdawczoS6
10

6 Szkolenia i rozw6j zawodowy ( 3,97%

7 Urlopy/opieka/L4 26 20,630/o

Razem 126 100,00%

7. lnformacje istotne dla prowadzenia audytu wewnetriznego, uwzglQdniajqce specyfike jednostki (np. zmiany organizacyjne)
Na dzieri sporzqdzania planu audytu na rck 2021 wymiar etatu audytora wewngtrznego wynosi 1/2 etatu.
Zaslrzega sig, i2 plan audytu moze ulec zmianie po pisemnym uzgodnieniu pomiedzy kierownikiem jednostki a audytorem wewnetrznym.

AUDYTOBWEWNETRZNY
,f6da/rttttu-

mgr irdtJolanta Kowalska

(data)

30 grudnia 2020 r.

(data)

(pieczatka i podpis audytora wewnQtznego)

Czotwi

EUiT
Miasta
-LeszczynY

G

anBzowski

8u

(pieczqtka i podpis kierownika jednostki, w kt6rej jest zatrudniony
audytor wewnQtzny )

6

J.

12

7 ,940/o

30 grudnia 2020 r.


