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1. ISTOTNE INFORMACJE DLA PRZEPROWADZENIA AUDYTU 

1.1 Jednostka sektora finansów publicznych 

Jednostką podlegającą audytowi wewnętrznemu jest Starostwo Powiatowe w Oleśnie oraz 

podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne Powiatu Oleskiego. 

1.2 Cele i obszary dzii.łania j ednostki 

Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne wykonują zadania (własne, zlecone i 

powierzone), Które są realizowane w ramach przyjętego budżetu powiatu z 

uwzględnieniem wieloletniej prognozy finansowej. W strukturze powiatu funkcjonują 

podległe 1 nadzorowane jednostki Powiatu Oleskiego, których jest 15. Ponadto 3 jednostki 

jako inspekcje, służby i straże wraz z powiatową administracją zespoloną - Powiatowym 

Urzędem Pracy i Starostwem Powiatowym i Państwową Powiatową Strażą Pożarną. 

Powiatową strukturę uzupełniaJą 3 placówki świadczące usługi w zakresie opieki 

zdrowotnej. 

1.3 Kwota środków planowana na realizację zadań 

Kwotę planowanych w 2014 roku dochodów powiatu na etapie przyjęcia budżetu 

określono w wysokości 51.922.250 zł, 

w tym 

dochody bieżące - 50.970.849 zł i dochody majątkowe - 951.401 zł. 

Kwotę planowanych w 2014 roku wyoatków oudżetu powiatu określono w wysokości 

51.524.430 zł, 

w tym 

wydatki bieżące -50.104.896 zł i wydatki majątkowe- 1.419.534 zł 

Planowane na 2014 rok przychody to 370. 930 zł oraz rozchody na kwotę 768. 750 zł. 

Nadwyżkę budżetu powiatu stanowi kwota397 .820 zł. 

Analizując strukturę wydatków powiatu w 2014r. środki w wysokości 25.809.669 zł są 

przeznaczone na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. 

Stanowi to 50 % wszystkich planowanych wydatków. Na zadania pomocy i polityki 

społecznej łącznie przeznacza się 7.067.555 zł co stanowi 13,7% wszystkich wydatków. 

Na administrację przeznacza się 6.996.985 z1 co daje 13,5 % wydatków. 

Wskazane powyżeJ składniki wydatkow powiatu określają najwyższy udział w strukturze 

wszystkich zaplanowanych. 
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2 ANALIZA RYZYKA 

2.1 Charakterystyka obszaru poddawanemu audytowi 

r 

Uwzględniając standardy kontroli zarządczej i standardy audytu wewnętrznego w 

jednostkach sektora finansów oraz wymagania stawiane w zakresie dysponowania 

środkami publicznymi obszar poddawany audytowi wewnętrznemu będzie podlegał 

weryfikacji w zakresie: 

1) działania systemu gromadzenia środków publicznych dysponowania nimi oraz 

gospodarowanie mieniem, 

2) efektywności, gospodarności oraz celowości w zarządzaniu środkami finansowymi w 

zakresie ich wydatkowania 

3) funkcjonowania kontroli zarządczej , 

W ramach audytu : 

1) ocenione zostanie praktyczne stosowanie standardów kontroli zarządczej oraz 

adekwatność, efektywność i skuteczność systemów kontroli, przestrzeganie procedur i 

kierowanie jednostką sektora finansów publicznych zgodnie z funkcjonującymi w tym 

zakresie wymogami, 

2) ocenie podlegać będzie przest rzeganie zasady celowości oszczędności w 

dokonywaniu wydatków, uzyskiwanie możliwie najlepszych efektów w ramach 

posiadanych środków oraz przestrzeganie terminów realizacji zadań, 

2.2 Materiały do identyfikacji obszarów audytu 

2.2.1 analiza strategicznych w danym roku celów i zadań powiatu oparta na podstawie 

zapisów w budżecie i podejmowanych uchwał przez organy powiatu 

2.2.2 analiza przyjętych wewnętrznych regulacj i prawnych (regulaminy, zarządzenia, 

procedury) 

2.2.3 sprawozdania 

2.2.4 informacja z realizacji kontroli wewnętrznych 

samooceny kontroli zarządczej 

2.3 Obszary ryzyka 

zewnętrznych oraz analiza 

Obszary ryzyka zostały zidentyfikowane i zdefiniowane w podziale na kluczowe systemy 

funkcjonalne według najistotniejszych celów i zadań powiatu. Ujawnione obszary audytu i 

obszary ryzyka stanowią załącznik nr 1 do niniejszego planu. 

2.4 Metody analizy ryzyka 

Cele ogólne stojące przed powiatem, jako jednostką samorządu terytorialnego: 

- Realizacja obowiązków nałożonych na samorząd przez system prawny 

- Skuteczna realizacja zaplanowanych dochodów 

- Dbałość i staranność w gospodarowaniu mieniem i infrastrukturą publiczną 

- Efektywne wydatkowanie środków 
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- Przejrzystość i jawność zapewniająca prawny dostęp do informacji 

- Stałe podnoszenie jakości dostarczanych usług 

Ocena ryzyka przeprowadzona została przy pomocy metody matematycznej z 

wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 

Dla analizy ryzyka sformułowano pięć podstawowych kategorii ryzyka: 

1) Materialność 

2) Wrażliwość 

3) Kontrola zarządcza 

4) Stabilność 

5) Stopień skomplikowania. 

Szczegółowe definicje kategorii ryzyka oraz zasady przydzielania punktów przedstawia 

tabela stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszego planu . 

r Dla każdego wytypowanego obszaru ryzyka, w każdej z kategorii dokonano oceny 

zagrożenia w skali 4-punktowej. 

Ustalono: 

-Kontroli nie przeprowadzano i nie funkcjonuje kontrola zarządcza waga wynosi 0,30 

-Kontrole przeprowadzano wcześniej (co najmniej w 2012r) i kontrola zarządcza jest 

organizowana lub są przyjęte zasady jej funkcjonowania waga wynosi od 0,00 do 0,25 

Dla każdego obszaru obliczone zostało ryzyko według schematu: 

(waga kryterium x ilość punktów dla każdego z kryteriów ) /4 

Otrzymana liczba jest miarą wskazującą, jak dany obszar ryzyka powinien być 

uwzględniony przy ustalaniu zadań audytowych zapewniających. 

Dla opracowania listy rankingowej obszarów ryzyka, będącej bezpośrednią podstawą przy 

sporządzaniu planu audytu przewidziano priorytety kierownictwa oraz funkcjonowanie 

kontroli zarządczej w danym obszarze. W zakresie kontroli i audytu przyjęto jako 

kryterium wyceny czas od ostatnich kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz 

przeprowadzonych audytów. 

Priorvtetv Kierownictwa Jm Ilość okt. 
Niski pkt. 1 (0.1) 

Sredni pkt. 2 (0.2) 

Wysoki pkt. 3 (0.3) 

Bardzo wysoki pkt. 4 (0.4) 

Czas od ostatniej kontroli i I Jm Ilość pkt. 
audytu I 
2012 pkt. 1 (0.1) 

2011 pkt. 2 (0.2) 

Przed rokiem 2011 pkt. 3 (0.3) 

5 



W celu zobiektywizowania oceny ryzyka zidentyfikowane obszary ryzyka zostały 

przedłożone Najwyższemu Kierownictwu jako grupie ekspertów w składzie: 

1. Starosta 

2. Wicestarosta 

3. Skarbnik 

Wymienieni określili własne priorytety przydzielając obszarom ryzyka punkty w skali 1-4. 

Priorytet kierownictwa stanowi średnią z poszczególnych ocen (sprowadzona do 

przedziału 0,1- 0,4). 

Priorytety Kierownictwa przedstawiono w załączniku Nr 3 do planu. Ostateczne określenie 

wartości rankingowej obszarów ryzyka nastąpiło po dodaniu do oceny audytora punktów 

wynikających z priorytetów kierownictwa oraz z terminu ostatniej kontroli oraz po 

dokonaniu ich normalizacji (czyli sprowadzeniu ponownie do zakresu między O a 1, tj. 

r poprzez podzielenie otrzymanego wyniku przez maksymalną wartość, jaką może 

otrzymać obszar ryzyka wynoszącą 1,70) . 

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka została ustalona hierarchia obszarów ryzyka. 

Wyniki analizy ryzyka przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego planu, który określa 

obszary ryzyka wg hierarchii. 

2.5 Wyniki analizy ryzyka 

Ostatnim krokiem było określenie obszarów, w których zostaną przeprowadzone zadania 

audytowe zapewn iające do real izacji w 2014r. i w latach następnych w obszarach, w 

których zostało zidentyfikowane największe ryzyko. Przyjęto, że pod uwagę będą brane 

tylko te obszary dla, których końcowy wynik analizy wyniósł powyżej 0,75. 

Ponadto postanowiono aby nie ujęte w analizie obszary związane z bezpieczeństwem 

informacji wynikające z § 20 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. 

ująć do planu zadań audytowych. 

W związku z powyższym do audytu w 2014 roku przewiduje się następujące obszary: 

1 Struktura oświaty, realizacja zadań i ich finansowanie Realizacja 
w 2014r. 

2 Bezpieczeństwo informacji w obszarze posiadanych Realizacja 
uprawnień do uczestnictwa w procesie przetwarzania w 2014r. 
informacji (§ 20 ust.2 pkt.4 Rozporządzen ia) 

3 Inwestycje i remonty Realizacja 
w 2015r. 

Audytor Akceptuję plan audytu 

Adam Radom 

~/.~ /-?.„..,4~ 
Dnia ....................................... . Dnia .... 
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