
                         Katowice, dnia 17 lutego 2015r.  
Audyt wewnętrzny: organizacja, 

sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2014r., plan audytu na 2015r.

Informacja dotycząca pkt. 3 porządku obrad Komisji Budżetu Miasta planowanej na dzień 26 lutego 2015r. 
I. ORGANIZACJAZgodnie z art.  274 ust.  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o  finansach publicznych  audyt  

wewnętrzny  prowadzi  się  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego,  jeżeli  ujęta  w  uchwale  

budżetowej  jednostki  samorządu  terytorialnego  kwota  dochodów  i  przychodów  lub  kwota  

wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 mln zł. Z  uwagi  na  przekroczenie  przez  budżet  Miasta  Katowice  w/w  kwoty  progowej  audyt wewnętrzny  w  Urzędzie  Miasta  Katowice  ma  charakter  obligatoryjny.  Nie  zapewnienie prowadzenia audytu wewnętrznego stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Zgodnie  z  wymogami  ustawy  o  finansach  publicznych  (art.  272)  audyt  wewnętrzny  jest  działalnością  niezależną  i  obiektywną,  której  celem  jest  wspieranie  kierownika  jednostki w  realizacji  celów  i  zadań  przez  systematyczną  ocenę  kontroli  zarządczej  oraz  czynności doradcze.  
W Urzędzie Miasta Katowice audyt wewnętrzny prowadzony jest od 2004r. - początkowo jako samodzielne  stanowisko,  następnie  od  12  lutego  2008r.  w  strukturze  Wydziału  Audytu i  Kontroli.  Obiektywizm  i  niezależność  organizacyjna  audytora  zachowana  jest  poprzez umieszczenie  Wydziału  Audytu  i  Kontroli  w  bezpośredniej  podległości  pod  Kierownikiem Jednostki – Prezydentem Miasta.
W  Urzędzie  Miasta  Katowice  audyt  wewnętrzny jest  realizowany  przez  dwie  osoby,  które spełniają wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz posiadają udokumentowane  kwalifikacje  zawodowe  do  przeprowadzania  audytu  wewnętrznego (zdany egzamin w Ministerstwie Finansów).
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Audytorzy  wewnętrzni  podlegają  bezpośrednio  Prezydentowi  Miasta,  który  zapewnia  im organizacyjną odrębność wykonywania zadań. Koordynacją prac audytu zajmuje się Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli – Audytor Wewnętrzny.
   

Połączenie  w  ramach  jednego  wydziału  kontroli  i  audytu  wewnętrznego  stworzyło  silne narzędzie wspierające proces zarządzania Miastem Katowice. Działania audytu przyczyniają się do utrzymania skutecznej kontroli zarządczej nie tylko poprzez wydanie oceny, ale również poprzez promowanie ciągłego jej usprawnienia.Obszar działań audytu obejmuje również czynności sprawdzające wdrożenie zaleceń audytu oraz czynności doradcze, które w znacznej części są kontynuacją działalności zapewniającej  i mogą przybierać formy porad, analiz lub ocen systemów. 
Zakres  czynności  audytu  wewnętrznego  obejmuje  wszelkie  działania  prowadzone  przez Urząd  Miasta  Katowice.  Audytor  wewnętrzny  jest  uprawniony  do  przeprowadzania w jednostce audytu operacyjnego, systemowego, informatycznego, finansowego i zgodności. Obowiązki  audytora  obejmują  badanie  i  identyfikowanie  zakresu  obszaru  podlegającego audytowi oraz podejmowanie działań zmierzających do poszerzenia w razie potrzeby tego obszaru.  Audytor wewnętrzny dokonuje  przeglądu działań operacyjnych i  programów, aby ustalić  stopień,  w  jakim  wykonanie  jest  zgodne  z  wytyczonymi  celami  i  zadaniami  oraz określić,  czy działania operacyjne i  programy zostały wdrożone i  są wykonywane zgodnie z zamierzeniami.
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           PREZYDENT MIASTA KATOWICE

        NACZELNIK WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI
                       - AUDYTOR WEWNĘTRZNY

                (KOORDYNATOR ZADANIA AUDYTOWEGO)

            AUDYTOR WEWNETRZNY



II. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGOAudyt  wewnętrzny  przeprowadza  się  na  podstawie  rocznego  planu  audytu,  opartego  na ocenie ryzyka, przeprowadzonej na bazie dokonanej i udokumentowanej analizy. W procesie analizy  obszarów  ryzyka  biorą  udział  wszyscy  kierownicy  komórek  organizacyjnych  oraz Prezydent Miasta. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 283 ustawy o finansach publicznych  plan audytu wewnętrznego jest sporządzany do końca roku. Na  podstawie  analizy  ryzyka  do  Planu  Audytu  na  2015r.  weszły  następujące  zadania zapewniające:1. Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do prac na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych. 2. Realizowanie potrzeb mieszkańców w zakresie uzyskiwania uprawnień i wydawania dokumentów do kierowania pojazdami. 3. Prawidłowość realizacji i rozliczania Projektu pn. „Miasto, jako przyjazna przestrzeń dla  

rozwoju  przedsiębiorczości  i  kreatywności”,  realizowanego  w  ramach  programu Erasmus+ .4. Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości. 5. Rozliczanie  dotacji  otrzymanych  na  podstawie  porozumień  z  innymi  jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Kontrole w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. 
Plan Audytu na 2015r. stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji.
III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTUSprawozdanie z wykonania Planu Audytu za 2014r.  zostało przedłożone Prezydentowi Miasta Katowice w dniu 12 stycznia 2015r. W 2014r. Audytorzy wewnętrzni przeprowadzili 4 zadania zapewniające  tj.:1. Gospodarka  odpadami  komunalnymi  cz.  II  (w  tym  obsługa  i  windykacja  opłat komunalnych).2. Prowadzenie  spraw  sądowych,  których  stroną  jest  Prezydent  Miasta  działający  w imieniu Skarbu Państwa.3. Koordynowanie  spraw  w  zakresie  rozpatrywania  petycji,  skarg  i  wniosków mieszkańców.
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4. Zajęcia dodatkowe w przedszkolach opłacane z dotacji.
Ponadto,  przeprowadzono  6  czynności  sprawdzających  dla  zadań  realizowanych  w  roku poprzednim.
Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za 2014r. stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej informacji.
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