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STAROSTWO  POWIATOWE  W  KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

                          47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 
                tel.  472-32-00, 483-31-08     fax (077) 472-32-95 

AK.0643.2.2022 

SPRAWOZDANIE  Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO                                                                                                                                 

ZA ROK 2021 

W okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. audytor wewnętrzny zrealizował następujące zadania audytowe:   

1. Przeprowadzone w roku sprawozdawczym planowe zadania audytowe 

Lp. Temat zadania audytowego Zadanie 

zapewni

ające 

(Z)/ 

czynność 

doradcza 

(D) 

Jednostka/Komórka 

audytowana 

Czas przeprowadzania 

audytu  
Zakres przedmiotowy audytu Podstawowe zalecenia lub 

opinie i wnioski 

Plan Wykonanie 

(dni robocze) 

 

Kontynuowanie  zadań rozpoczętych a nie zakończonych w roku 2020 tj.: 
 

 

 

1 Audyt  sprawdzający  w  

Wydziale Infrastruktury 

Drogowej Starostwa 

Powiatowego w 

Kędzierzynie-Koźlu w 

związku z 

przeprowadzonym 

audytem pn.  „Ocena 

kontroli zarządczej w 

zakresie funkcjonowania 

systemu wydawania 

zezwoleń na prowadzenie 

robót w pasie drogowym, 

zajęcie pasa drogowego, 

zezwoleń na umieszczanie 

w pasie drogowym 

obiektów i urządzeń 

niezwiązanych z 

funkcjonowaniem dróg 

oraz ustalanie i 

Z Wydział 

Infrastruktury 

Drogowej 

Starostwa 

Powiatowego w 

Kędzierzynie-

Koźlu  

15           64 

w roku 2021    

            

22.12.2020-

19.07.2021 z 

przerwą w 

dn. 

15.02.2021-

09.05.2021 

1. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne 

2. Stan zatrudnienia 

3. Realizacja zaleceń po audycie wewnętrznym 

przeprowadzonym w okresie 22.10.2018-28.02.2019, 

w tym: 

1) Realizacja dochodów budżetowych z tytułu 

opłat za zajęcie pasa drogowego w latach 2019-

2020 

2) Proces pobierania opłat: 

▪ Uwarunkowania ogólne i prawne 

▪ Stan faktyczny 

3) Ustalenia audytu w zakresie prawidłowości 

naliczania stawek za zajęcie pasa drogowego 

oraz umieszczenia urządzenia: 

▪ Decyzje zajęcia pasa drogowego na roboty 

związane z naruszeniem konstrukcji drogi 

oraz w celu umieszczenia w pasie drogowym 

obiektów handlowych i usługowych. 

▪ Decyzje zajęcia pasa drogowego związane z 

umieszczeniem urządzeń infrastruktury 

Ustalenia , wnioski i 

rekomendacje  zawarto w 

Sprawozdaniu  z audytu  nr 
AK.1720.1.16..2020.  2021 

 z dnia 20.07.2021 
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egzekwowanie opłat i kar 

pieniężnych z tego tytułu”  

technicznej- naliczenie opłaty drogowej 

▪ Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 

umieszczenia reklamy 

4) Sprawowanie kontroli zajęcia pasa drogowego, 

5) Prawidłowość przywracania zajmowanego 

odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu 

użyteczności 

4. Ocena kontroli zarządczej w badanym zakresie. 

Realizacja zadań ujętych w Planie audytu na rok 2021  

2 Organizacja pracy w 

Wydziale Infrastruktury 

Drogowej 

Z Wydział 

Infrastruktury 

Drogowej 

Starostwa 

Powiatowego w 

Kędzierzynie-

Koźlu 

15 43 

22.02.2021  - 

23.04.2021 

 

1. Prawidłowość i terminowość realizacji zaleceń po kontroli 

przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. 

2. Przegląd zadań Wydziału Infrastruktury Drogowej na 

poszczególnych stanowiskach pracy w latach 2019-2021. 

3. Organizacja pracy Wydziału w zakresie podejmowanych 

działań w przypadku zgłoszeń  i interwencji dot. stanu 

nawierzchni dróg.  

4. Ocena funkcjonującego systemu kontroli zarządczej. 

 

Ustalenia , wnioski i 

rekomendacje  zawarto w 

Sprawozdaniu  z audytu  nr 
AK.1720.1.25.2021  z dnia 

28.04.2021 

 

 

3 Prawidłowość 

wykorzystania i rozliczenia 

dotacji  udzielonych  z 

budżetu Powiatu 

Kędzierzyńsko-

Kozielskiego – 2 

jednostki/podmioty/ 

zadania 

Z ▪ 2 wytypowane 

w trakcie 

przeglądu 

wstępnego 

jednostki 

organizacyjne 
(gdzie 

oszacowano 

wysoki poziom 

ryzyka) 

26 *) nie 

zrealizowano 
  

4 Prawidłowość realizacji 

przetargu 

nieograniczonego 

zrealizowanego przez 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Kędzierzynie-Koźlu 

Z Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w 

Kędzierzynie-

Koźlu 

15 22 

 

19.07.2021 – 

20.09.2021; 

 

 z przerwą w 

dniach: 

19.07.2021-

05.08.2021 ; 

18.08.2021-

23.08.2021 

oraz 06.09-

13.09.2021 

 

1. Przyjęte rozwiązania wewnętrzne definiujące zasady 

funkcjonowania systemu udzielania zamówień 

publicznych w jednostce. 

2.Sprawdzenie poprawności przeprowadzania  

procedury udzielenia zamówienia publicznego. 

Dokumenty potwierdzające poprawność 

przeprowadzenia i udzielenia zamówienia 

publicznego weryfikowane podczas audytu 

obejmują: 

1) ogłoszenie o zamówieniu publicznym; 

2) SIWZ, zmiany do SIWZ/zapytania,  

3) oferty złożone w postępowaniu; 

4) protokół z postępowania oraz inne dokumenty 

dotyczące procedury wyłonienia wykonawcy; 

5) potwierdzenie przekazania oferentom wszelkich 

informacji związanych z postępowaniem o 

zamówienie publiczne; 

6) dokumenty potwierdzające udzielenie 

Ustalenia i wnioski zawarto w 

Sprawozdaniu z audytu  nr 
AK.1720.2.7.2021 

z dnia 29.09.2021 
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zamówienia publicznego; 

7) umowy z wykonawcami 

8) faktury dokumentujące zakup sprzętu.  

3.Ocena kontroli zarządczej w badanym zakresie. 

5 Prawidłowość udzielania 

zamówień publicznych pod 

kątem zgodności z ustawą 

Prawo zamówień 

publicznych oraz 

procedurami 

wewnętrznymi –  4  

wytypowane do badania 

jednostki organizacyjne 

Z ▪ 4 wytypowane 

w trakcie 

przeglądu 

wstępnego 

jednostki 

organizacyjne 
(gdzie 

oszacowano 

wysoki poziom 

ryzyka) 

51 *) nie 

zrealizowan

o 

  

6 Audyt w zakresie 

sprawdzenia zasad 

wydatkowania środków 

budżetowych i pobierania 

dochodów a także 

prawidłowości gospodarki 

finansowej.  

Z I Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Henryka 

Sienkiewicza w 

Kędzierzynie- 

Koźlu. 

10 7 

15.12.2021-

nadal  

 

 

1. Sprawdzenie metodą wyrywkową gospodarki 

finansowej, celowości  zaciągania zobowiązań 

finansowych  i dokonywania wydatków. 

2. Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli 

zarządczej. 

3. Kontrola prawidłowości  i rzetelności prowadzonej 

ewidencji księgowej. 

4. Sprawozdawczość budżetowa. 

5. Prawidłowość i terminowość rozliczania delegacji 

krajowych i zagranicznych w badanym okresie.  

6. Stosowanie scentralizowanych zasad rozliczeń 

podatku od towarów i usług 

7. Ocena systemu kontroli zarządczej w obszarze 

objętym audytem. 

Ustalenia, wnioski i 

rekomendacje z 

przeprowadzonego audytu  

zostaną przedstawione w 

Sprawozdaniu z audytu po jego 

zakończeniu. 

7 Audyt bezpieczeństwa 

informacji w Starostwie 

Powiatowym w 

Kędzierzynie-Koźlu 

Z Starostwo 

Powiatowe w 

Kędzierzynie-Koźlu 

 

 *) nie 

zrealizowano 

W miesiącu lutym  2020r. został przeprowadzony w Starostwie Powiatowym  audyt 

zewnętrzny w tym zakresie - Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 

Ponadto Inspektor Ochrony Danych w roku 2021  przeprowadził 2 kontrole w zakresie 

zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych: 

▪ W Wydziale Infrastruktury Drogowej w/m. 

w Wydziale Komunikacji i Transportu w/m 

 

8 Inne zadania   15    

8.1 Kontrola prawidłowości  

wykorzystania i rozliczenia  

środków finansowych z  

dotacji podmiotowej  

udzielonej w 2020r  

jednostce  nie zaliczanej do 

 EDO  

Spółka z o.o.  z 

siedzibą w 

Gliwicach 

15 54 

14.05.2021-

05.08.2021 

Prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie art. 35  

ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 października 2017  o 

finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r , poz. 

2203 z późn.zm.)   

tj. na  dofinansowanie realizacji zadań szkoły  w 

zakresie kształcenia, wychowania i opieki i profilaktyki 

Ustalenia i wnioski  zawarto w : 

Protokole  z kontroli nr 

AK.1711.1.10.2021 

z 11.08.2021 

 

Protokole końcowym kontroli nr 
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sektora finansów 

publicznych w zakresie 

oświaty- na prowadzenie  

szkoły  niepublicznej tj.: 

1) Policealnej Szkoły 

MEDUS,                         

dla której w roku 2020r  

EDO Sp. z o.o.  z siedzibą 

w Gliwicach była organem 

prowadzącym. 

                                                             

 

społecznej na podstawie dowodów źródłowych, biorąc 

pod uwagę: 

▪ ich udokumentowania dowodami źródłowymi, 

▪ przeznaczenia na zadania określone w ustawie 

▪ udokumentowanie ich poniesienia.  

AK.1711.1.13.2021 

z 19.09.2021 

 
*) przyczyną niezrealizowania wskazanych zadań było zrealizowanie 1  zadania  poza Planem audytu oraz długotrwała nieobecność  w pracy audytora wewnętrznego,    

   który przebywał na zwolnieniu lekarskim. Ponadto z uwagi na panującą pandemię COVID-19 oraz pracę zdalno-rotacyjną pracowników    

   kontrolowanych/audytowanych jednostek, czas przeprowadzanych kontroli był wydłużony.  
 
 

 

2. Przeprowadzone w roku sprawozdawczym pozaplanowe zadania audytowe  

Lp. Temat 

zadania 

audytowego 

Zadanie 

zapewniające 

(Z)/ 

czynność 

doradcza (D) 

Jednostka/Komórk

a audytowana 

Termin przeprowadzenia 

audytu 

Zakres przedmiotowy 

audytu 

Zidentyfikowane ryzyka i słabości kontroli 

zarządczej/ 

wydane rekomendacje 

Ryzyko/ 

nieprawidłowość 

Rekomendacja 

1 - - - - - - - 

 

3. Przeprowadzone w roku sprawozdawczym czynności sprawdzające 

Lp. Temat zadania audytowego Jednostka/Komórka audytowana Termin przeprowadzania czynności sprawdzających 

1 - - - 

 

 

 

 

 

4. Przeprowadzone w roku sprawozdawczym czynności doradcze 
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                                                                                                                                      GŁÓWNY SPECJALISTA 
                                                                                                                                     ds. 

                                                                                                                                         KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
                                                                                                                                            Aleksandra Niemiec 

              20.01.2022r.  

Sporządził:               ……………………………            ………………………………………………………… 
                                                                 (data)                                                                                                                     (pieczątka i podpis sporządzającego ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Zakres czynności doradczych 

 

Planowany czas 

przeprowadzenia czynności 

doradczych 

(w osobodniach) 

Wykonanie 

1 

Czynności doradcze w trakcie prowadzonych przez Wydział Oświaty postępowań 

administracyjnych w sprawie wydania decyzji o zwrot dotacji  niewykorzystanych w 

danym roku lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły 

niepubliczne 

 

 

5 

 

- 

2 

Czynności przeprowadzane według zapotrzebowania zgłaszanego przez Starostę 

Powiatu, Zarząd Powiatu, Kierowników Wydziałów lub Dyrektorów powiatowych 

jednostek organizacyjnych 

5 - 


