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SPRAWOZDANTE NR 1/489

zAUDYTUWEWNETRZNEGO
1.

Temat i cel zadania zapewniai4cego

a) Temat zadania zapewniai1cego:
Otgantzzcia i zarzltl"anie w zakresie

konto[

zatz4dczej

b) Cel zadania zapewniaiqcego:
Gt6wnym celem pceptowa&enia audyu vewnetrznego w wyztr

czonp

obszxze bylo uzyskanie

dowod6w pozwalaf4cych z dostateczn4 pewno6cia na iednoztzczn4 ocen€ czy kontoll- zaz4dczz w

Gminie Brenna funkcionuje prawidlowo, tl. zgodnie ze standardami kortroh zttz4dczej dla sektora
finans6w publicznych okre6lonych w Komunikacie nr 23 Ministia Finans6v z dnia 16 grudnia 2009 r.
Ponadto badaniu i ocenie poddano adekwamo66, skutecznos6

i

efektywno66 konttoh zzrz4dczel

w

cr,l'u

dostatczenia l76itowi Gminy Brenna racionalnego zapewnienia o prawidlowo6ci konuoli zarz4dczej

2. Podmiotowy

i przedmiotowy zakree zadania zapewniaiqcego

a) Podmiotowy zalrr.ee zadania zapewniaiqcego:

NazwaJednostli:

Gmina Brenna

Adres siedziby

ul. ITvzwolenia

:

NIP:

548-243-25-67

wwv.

h

'W

77 -

ttp: / /www.brenn

43

a.

-

438 Brcnna

or g.pl

/

okresie ptzeptowadzenia ninieiszego audytu w sklad Kietownictwa Urzgdu wchodzili:

r
.
o

W6F Gminy Brenna

-

Iwona Szarek

Sekretarz Gmny Brerna/Zastgpca r006jta Gminy Brenna - Krzysztof Maieran
Skarbnik Gminy Brenna -Joanna Macura

b) Ptzedmiotowy ztktes zadenia zapewniailcego
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Audyt wewnqtrzny jest dzialalnodcia ntezaleizn4
jednostki czyii w6jta w rcalizacji cel6w

i

zada6,

i

obiektywn6 k6rej celem lest wspieranie kierownika

poppez systematyczn4 ocen€ kontrolt zarz4dczej, kt6n

sanowi o96l dzialan podejmowanych dla zapewnienia realizacii cel6w
z prawem, efektywny, oszczgdny

i

zadait

w

spos6b zgodny

i terminowy. W odniesieniu do powy2szego przedmiotem audl'tu byl

proces kontroli zatzqdczg, adekwamo6d, skuteczno66

i

efektlnmo6i kontroli zarz4dczej

w

celu

dosarczenia W6jtowi Gminy Brenna racjonalnego zapewnienia o prawidlowoici kontroli zxz4dczej.

Aby m6c w pelni realizowad postawione pnez gn1tn9 cele i zzldzr;z, zar6wno strategiczne iak i
cz4stkowe, stoi ona migdzy innyrni przed problemem wla6ciwego systemu kontfoli zarz4dczej.

3. Termin przeprowadzenia audytu

t
.
.

12.17.2070 r.

-

76.Ll.2010 r.

- czlnnosci przygotorpawcze,
18.11.2010 r. - 19.11.2010 r. - audyt wJednostce audytowanej,
22.71.2010 t - 18.02.2071 r. - pozostale etapy audltu.

4. Oznaczenie zadania zapewniaiecego oraz identyfikowalno66 dokument6w:
Obszar audytu: Konruola zarzqdczt
Zadzrne zapewriaj4ce: Otgantzzcja

i

zarz4dzotie

w

zaktesie

kontioli zarz4dczej

Numer zadania: GBREN/489/201 0
Dokumentacja zaviera akta stale oraz akta bie24ce zwi4z ne z badanl'm obszarem.
BadanFn dokumentom (akta biez4ce) zostal nadany niepor*tarzalny nr o wzorze:

AB/AI7-X/GBREN/489/LP (np. ABIAI7-m/GBREN/489/1), gdzie:
AB

-

akta bie24ce,

AW-X - oznacza nr kolejnego audytu wewngtrznego,
GBREN/'189 - oznacza badzn4Jednostkq,
LP - liczba porz4dkowa w danej kategorii dokumeot6w.
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Aktom salyrn zostai nadany niepowtarzalny nr o wzorze:

AS/GBREN/489/LP (np. A3/GBREN/489 / 1), gdzie:
AS

-

akta sale,

GBREN/489 - oznacza badzqJednostkg,
LP - liczba porz4dkowa w danej kategori.i dokument6w.

5. Audytorzy

uczestnicztcy

w zadaniu zapewniaiqcym na

podstawie wystawionego

upowa:Znienia:

o
o
o

Monika Mosur{agu&o

Malgozata $Tielgus
JoannaJanil

Podmiot

i

osoby przeprowadzaj4ce audl't spelniaja w1'rnagania bezstonno6ci

i

niezale2no6ci

w stosunku do Urzgdu Gminy oraz pozostal.vch instyn:cji zarngaiowtnych w realizacjq ptojektu.

6. Ustalenia stanu faktycznego wltaz ze eklasyfikowanymi wynikami ich oceny wedlug
kryteri6w, o kt6rych mowa w $ 19 ust. I pkt 6 Rozporz1dzenia Ministra Finans6w z dria 1
lutego 2010 r. w sprawie pzeprowa&ania i dokumentowania audyu wewnqtrznego

Na podstawie art. 69 ust. 3 nowej ustawy z 27 sietpna 2009 r. o finansach publicznl'ch Minister
Finans6w oglosil w grudniu 2009 r. sandardy kontroli zarz4dczej dla sektora finans6w publicznl'ch.
Tre56 tych sandard6w zaliexa za\4czntk do komunikatu nr 23 Ministra F.inans6w z 16 gnrdnia 2009 r.

w

sprawie standard6w kontro)i zarz4dczej dla sektora finans6w publicznych. Sandardy kontroli

zarzqdczej dla sektora finans6rv publicznych, zwane dalei ,,standardami" stanowi4 uporz4dkowany

zbi6r wskaz6wek, kt6re osoby odpowiedzialne za funkcfonowanie kontroli zarz4dczei powrnny
wykorzlstad do tworzenia, ocenf

promowanie wdrazanta

Stmna

3 q22

w

i doskonalenia

system6w kontroli zarz4dczej. Celem standard6w jest

sektorze finans6w publicznych sp6fnego

i

jednolitego modelu kontroli
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zarz4dczei zgodnego

z

li qar44d c7E "

miqdzynarodovl'rni sandardami

w

qryn zakresie, z uwzglgdnieniem

specyficznych zadan jednostki, kt6ra j4wdra2a i warunk6w, w kt6rych jednostka dziala.

Standardy zostaly przedstawione

kontoli

a)
b)
c)
d)
e)
Za

w

piqciu gnrpach odpowiadajacych poszczeg6lnyrn elementom

zarz4dczei:

Srodowiskowewn€tzne,
cele

i

zatz4dzanie ryzykiem,

mechanizmykontroli,
informacja i komunikacla,
monitotowanie i ocena.
zapewriente adehvatnego, skutecznego

i

efektywnego systemu kontroli zarz4dczei

w

urzpdzie

gminy odpowiedzialny jest \F6it.
Celem kontroli zxz4dczej jest zapewnienie w szczeg6lno6ci:
1) zgodno6ci dzialalno6ci z przepisami prasla,

onz procedurami wewnetrznymi;

2) skuteczno6ci i efektywno6ci dzialania;
3) wiarygodoo6ci sprawozdar!

4) ochrony zasob6w;
5) przestrzegania i promowania zasad eg'cznego postgpowania;
6) efekq-mo5ci

i skuteczno6ci przepllwu informacji;

7) zarznrl>arttz ryzy6em.
Pierwszoplanowl,rn ztdariem przed przystErieniem do badania konnoli zarz4dcze) bylo wykonanie
podstawowych badari w zakresie sfery organizacii

i

zarz4dzznlz w Gminie Brenna.

Podstawowymi dokumentami, na kt6rych oparto sig przeprowadzajac badanie byly przede wszystkim:

1.
2.
3,

uchwaty Rady Gminy Brenna w zalresie badanego obszaru,
zarz4dzenta'Vlojta Gminy Brenna w zakresie badanego obszaru,

satut jednostki samorz4du terytorialnego,

Stwa 4 q22
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4. regulamin organizacyiny urzgdu,
5. instmkcla obiegu i kontroli dokumentov.
Zgdnie z Migdzynatodoqrni Standadami

Ptofesfonalnej Praktyki Audynr lfewnqtrznego badanie

obeimowalo:

.
r
.

zapoznawanie si€ z dokumentami

nazanymi

z badanl'rn obszatem,

uzyskiwanie wyia3niei i informacji,
sprawdzanie rzetelno6ci informacii poprzez porownanie iei

z nfotmaila pocho&4c4 z .innego

itodla.
por6wnanie okreSlonych zbiorow danych

w

celu wykrycia operacji nieprawidlowych lub

wymagaiacych wyja{nienia,
o

weryfkaclg dowod6w ir6dtowych,

a

weryfikacjg wykonanych czynnoSci.

6.1 Srodowisko wewngtrzne

Standad opisufe podstawowe warunki, kt6rych spelnienie jest istome dla stworzenia w jednostce
wladciwego 6rodowiska wewn€trznqJo. Srodowisko wewn€trzne mo2na okre6lii zar6wno jako

stuktury wspieraj4ce konttol€ (odpowiednia struktua organizacyjna, wla6ciwe delegowanie uprawniei,
6wiadomo66 zedari wrai:liwych), kwaliEkacie pramwnik6w (kompetencle, do6wiadczenie, szkolenia), iak

i

posawy kierownict ra

i

pracownik6w (uczciwoSi, przyklad dawtny ptzez kierownictwo). Powy2sze

czynniki skladai+ si€ na atrnosfere panuiac4 w jednosrce i jei kulturq organzzcy-1na.
6,1.1 Przestrzeganie

wano5ci etycznych

Kierovnictv,ro oraz pracownicy powinni by6 Swiadomi warto6ci etycznych przyi€tych
i przestrzega6

i.tr poy

jednostce

wykonywaniu powierzonych zadari. Kierownictwo powinno wspiera6 i

promowa6 przestrzeganie warto$ci etycznph

Srrorz 5 122

w

w

Urzedzie Gminy Brenna

daf

ac dobry przyklad
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codziennym pos4powaniem

i

ry4adryi"

podelmowanym.i decyziamt

W

zakresie przestrzegani. wartofci

etycznych smrietdzono bmk spisanego kodelsu etycznegp ftodeksu poe4powania), co opisano szerzej

w

plt

7.1.1 ninieiszego sprawozdania z audynr.

5.1.2 Kompetencfe zawodowe
e) Proccs zamrdniania

Proces zatrudnienie powinien byc prowadzony w spos6b zapewnialacy

wyMt nallepszego kandy&a na

dane stanowisko pracy. Audytorzy zweryfikowali proces naboru pracovmik6w

w

wlmiku

ptzeptowadzonych konkurs6w. W wyniku pneprowadzonego audynr zesp6l audytorski srwierdzil,

ii

pracownicy spelniali wymogi okre$lone w postgpowaniu rekruacyjnym.
Ogloszenia o naborze do Urzgdu Gminy w Brennei zawietzj4:

-

nazwg i adres iednostki;

okre6leniesanowiska;
okre6lenie wyrnagad zwiqpanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze
wskazaniem, kt6te z nich s4 niezbgdne, a ktore dodatkowe;

-

wskazanie zaLresu zadari wykonywanych na sanowisku;

wskazaniewymaganychdokument6w;
okreSlenie tetminu i mieisca skladania dokumentow.

Jednostka sporz4dza protok6l

z przeprowadzonego naboru kandydat6w na stanowiska

urzgdnicze.

Ogloszenie o naborze oraz wyniki naboru s4 publikowane w Biuletynie Informacii Publicznel Ungdu

Gminy

w

Brennel. Proces zatrudniania

w

Urzgdzie lest zgodny

z

ustarF4

o

pracownikach

samorz4dowych,

b) Opis sanowiska pracy

W

iednostce zostaly oke5lone poszczeg6lne zadania wykonywane na kaidym sanowisku pmcy w

Sbl,"a 6 <22
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formie zakresu czSmnosci. Zakresy czynnodci zostaly pftiete przez pracownik6w do stosowania
poprzez zlozente podpisu pod ww. o6wiadczeniem znaiduj4cym sig pod przl'fgtym zakresem czynnodci.
c) Szkolenia petsonelu

Naleiy zadba6, aby kieroumictwo oraz pracownicy posiadali wiedzE, umiejgmodci
pozwalaj4ce skutecznie

i

do6wiadczenie

efekg'vrnie wypelnia6 powierzone zadania. Nalezy zapewni6 rozw6j

kompetencii zawodowych pracownik6w jednostki
zaplanowano Srodki

i

na szkolenia pracormik6w

i os6b zarz4dzajacych. W planie finansowym
W zakresie szkolenia petsonelu stwierdzono

uchybienia, co opisano szerzei rv pkt. 7.1.2 niniejszego spiawozdania z audynr.

d) Ocena okresowa

W jednostce powinny byi prowadzone oktesowe oceny pracownik6w dotycz4ce w1'kon;'urania przez
nich zadari wynikaj4cych z zakresu ich obowi4zk6w. Ocena powinna byi przeprowadzona pis€mnie. W
Urzpdzie Gm.iny w Brennej opracowano Regulamin przeprowadzmia okresowej oceny kwalifikacyjnej

pracownik6w samorz4dowych wprowadzony Zan4dzentem m

43

/2009 W6jta Gminy Brenna z dnia

14 kwiemia 2009 roku. Regulamin okreSla do66 szczeg6iowo spos6b dokonywania ocen okresowych,
okresy, za kt6re jest sporz4dzarn ocena, kryteda na podsawie kt64'ch przeprowadzanz jest ocen

or

z

skalg ocen pracownik6w samorz4dowych zatmdnionych na stanorviskach urzqdniczy'ch. Zgodne z
regulam.inem ocena jest dokonlwana przez bezpoSredniego przeloZonego nte rzzdziei nt2

lata

i

nz ta dwz

nie czpScief niZ raz na 6 miesigcy, Arlir-rsze oceny przechowlnvane s4 w akach osobowy'ch

w

z

ustaw4

o

pracownikach

Struktura orgadza$na jednos&i powinna by6 dostosowana do aktualnych cel6w

i

zada6. Zakres

pracownik6w. Proces oceniania pracownik6w

Urzgdzie jest zgodny

samorz4dowych.
6.1.3. Struktura

otg niz^c'yjna

zadari, uprawnieri
oraz zakres

Strwa 7 q22

i

odpowie&ialno6ci jednostek, poszczeg6lnych kom6rek organizacy'invch jednostki

podldo6ci pracownik6w powinien byd okreflony w formie pisemnej w spos6b przejrzysty
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i sp6fny. Gmina Brenna posiada statut przyjgty uchwala nr XXI/158/08 Rady Gminy Brenna z dnta 77
wrzeSnia 2008 roku. Zakres zaAan, uprawnief oraz otgarizacja Ungdu zosaly okredlone jasno r
przejrzyfuie w Regulaminie Oaganizacyinl.rn wprowadzonl'rn zxz4dzeriern

Brcnna z dnia 29 kwiemia 2010 roku. ZzN4czntl<tem

nr 1 do

m 41/2010 W6ita Gminy

Regulaminu organizacfnego Urzgdu

Gminy Brenna iest schemat organizacyjny, do kt6rego zesp6l audl-torski vrni6sl spostrze2eni4 opisane
szerzej w pkt. 7.1.3 niniejszego sprawozdania z audltu.

6.1,4. Delegowanie uprawnieri
Naleiy precyzyjnie okre6[6 zakres upraumieri delegowanych poszczeg6lnl'rn osobom zxzqdzaj4cy.rn lub

pracownilom. Zakres delegowanych uprawnieri powinien by6 odpowiedni do wagi podeimowanlrch
decyzji, stopnia ich skomplikowanr

i

ryzyka

z ntrrit zut4zanego. Ptacownikom przedstawiono zakesy

ich odpowiedzialno6ci, kt6re zostaly potwierdzone ich podpisami. Upowainienia do podejmowama
decyzji maja formg pisemn4. $(/ zakresie delegowania uptawnie6 zesp6l audltorski wni6sl
sposuzeienia, kt6rc szerzel opisano w

pkl

7.1.4 niniejszego sprawozdania z audytu.

6.2. Cele i zarzqdzenie ryzykiem

Niezbgdnym warunkiem zan1dzanh ryzy&iem jest okre6lenie jasnych

i

sp6,nych cel6w og6lnych calej

jednostki w dan)'rn okresie oraz powi4zanych z nimi cel6w poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych.

Dopiero po okreSleniu cel6w jednostki moiliwa jest identyfikacja ryzyka, kt6re moie zagront ich
osi4gnigciu. Zarzqdzarie rlzykiem ma na celu zwigkszenie prawdopodobieistwa osi4gnigcia cel6w

i rczltzzcli

do

zadzrr. Za;rz4dzan)e ryzykiem powinno by6 procesem

)ednokromego przeptowadzenia

.iagiy- i

nie powinno ogranicza6 sig

ww. dzialari. Proces zatz4dzania ryzykiem powinien

byd

dokumentowany.
6.2.1.

Misia

Jasne okreSlenie misii mo2e sprzyja6 usaleniu hierarchii cel6w

Snna

I

{2

i

zadaf oraz efekg"vmemu zarz4dzanht
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iak jako66 2ycia mieszkaric6w, zachowanie lokalnej
toisamoSci, wykorzysanie naturalnego potencjalu i zasob6w przy jednoczesnej ochronie Srodowiska, a

ryzykiem.

alr2e otwarte

i

najwaZniejsze wartoSci,

przypzne nastawienie do odwiedzaj4cych, kt6re determinuia wizip realizacji Strategii

rozwofu spoleczno

-

gospodarczego Gminy Brenna na lata 2008

-

2015, przylgtej uchwal4 Nr

XVII/130/08 z dne 17 kwiemia 2008 roku zdefiniowano misiq gminv, kt6n
kierunek rozwoju spoleczno

-

gospodarczego: ,,Gmina Brenna

-

zn^cz1cy

odwiedzai4cych o6rodek turystyczny, gdzie mieszkancy 2i'i4 wygodnie
6.2.2. Okre6lanie cel6w
Cele

i

w

vryznacza nadrzgdny

Polsce

i

przylazny dla

i akq'srLie".

i zadari, monitorowanie i ocena ich realizacii

zadania naleiy okrefla6 jasno

i w co najmruej rocznej perspekq.vrie. Zadaria iednostki zostaly

okreilone w Regulaminie otganizacfn;.rn Urzqdu Gminy Brenna. PonDsze cele stategiczne gminy
Brenna zostaly oke6lone w Strategii rozwoiu spoleczno

2015, pn1lptej uchwal4

kt6n

w

i

gospodarczego Gminy Brenna na lata 2008 -

Nr XVII/130/08 z dna 17 kniemia

*ryznacza nadrzgdny kierunek rozwoju spoleczno

Polsce

-

-

2008 roku zdefiniowano misjg gminy,

gospodarczego: ,,Gmina Brenna

-

znaczqcy

pnllazny dla odwiedzaj4cych o6rodek turystycznyr gdzie mieszkaricy zyic sT'godnie i

aktynmie":

-

Cel strategiczny 1: Rozbudowa infrastruktury turysq'cznej

.i

okoloturlntycznej *ykorzystuf4cej

potencjal gminy Brenna;

-

Cel strategiczny 2: Skuteczna i sp6jna promocia ofertv turystycznej Brennej

-

wzrost

rozpoznawalnoSci marki turystycznej Brenna na krajowym i regionalq'rn rlmku turptvczn;'rn;

-

Cel strategiczny 3: Promocja przedsiEbiorczo6ci ivzzmocnienie rolnictwa na terenie Gminy
Brenna:
Cel strategiczny 4: Rozw6j infrastruktury uiJ'teczno6ci publicznej w grninie Brenna;
Cel strategiczny 5: Poprawa infrastruktury drogowei warunkuj4cei wzrost gospodarczy Gminy
Brenna;
Cel strategiczny 6: Ochrona wyj4tkowego 6rodowiska naturalnego oraz poprawa jako6ci 2ycia

S trona
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i odpoczynku w Gminie Brenna;

-

Cel strategiczrry 7: Gmina blliei mieszkaric6w

-

rozw6j spoleczeristwa obywatelskiego;

Cel strategiczny 8: Zapewnienie wpokiej iakodci, nowoczesnych uslug publicznych

-

edukacji

i

pomocy spolecznej.
Realizacje cel6w

i

zadari Gmina powinna monitorowai

i

oceniad m.in. za pomoc4 wyznaczonych

miemik6w. Zzleca s4 przeprowadzanie oceny reaiizacji cel6w
oszczgdno6ci, efektp*'no6ci

i

i

zadari uw-zglgdniaj4c kryterium

skutecznoSci. Naleiy zadba6, aby okre6laj4c cele

i

zzdadt wskazzt. tzk2e

iednostki, kom6rki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpodrednio za ich v"ykoaarie orzz
zasoby przezrnczone do ich rea\zacji.

6.2.3. Identyfika cia ryzyka

Nie rzadziei

n)i:,

tzz w roku nale2y dokona6 identyfikacji ryzyk^ w odniesieniu do cel6w

i

zadr6. Do

identyElacji ryzyka, zesp6l audy'torski wni6sl spostrze2enia opisane szetzei w pkt. 7.2.3 niniejszego
sPrawozdania z audynr,

6.2.4.

Ixnliza ryzyka

Zidenqdkowane ryzyka powinny zosta6 poddane analizie w celu okre6lenia prawdopodobieristwa ich
wyst4pienia oraz skutk6w dla dzialalno6ci Urzedu. Urzad powinien dla kaidego zidengdkowanego
ryzyka oke6li6 dztalaruz ogradczri4ce fe. W zwi42ku z brakiem identyfikacji ryzykt zesp6l audl"torski

wni6sl analogicznie spostrzeienia do

ana.l.izy ryzyka opisane szerzej

w pkt

7.2.4 niniefszego

sprawozdania z audytu.
6.2.5. Reakcia na qrzyko

W

stosunku

do

ka2dego istomego ryzyka povrinno sie okre6li6 rodzaj reakcji (tolerowanie,

przeniesienie, wycofanie sig, dzialanie).

Naleiy okre6li6 d^^l^nu.. ktore nale2y podj46 w

zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

W zwi4zku z btakiem identyfikacji

zesp6l audltonki wni6sl analogicznie spostrzeienia do teakcli

ta

celu

ryzyka

ryzyko opisane szerzej w pkt. 7.2.5
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ninieiszego spnwozdania z audytu.

5.3. Mechanizmy

kontmli

w qrn zakresie stanowi4 zestawienie podstawowych mechanizm6w, kt6re mog4
funkcjonowai w ramach systemu kontroli zan4dczel. Mechanizmy kontroli powinny stanowi6
Standardy

odpowiedi na konkretne ryzyko. Koszty wdroZenia i stosowania mechanizm6w kontroli nie powinny
jednak

byi

v"yzsze

nii

uzyskane dzieki nim korzy6ci. Mechanizmy kontroli maj4 zaszdnicze znaczenie

dla poprawnego zarz4dzznia Srodkami
osi4gania cel6w insqtucji.

i

mieniem publicznl'rn oraz dla skutecznego

i

efektywnego

Na mechanizmy kontroli skladaj4 sig regulaminy, procedury, instrukcje,

czynnoSci czy zestdy, za pomoc4 kt6rych zan4dzaj4cy chc4 zapewni6, 2e funkcfonowanie iednostki, a

w szczeg6lnoici gromadzenie i rozdy'sponowanie Srodk6w publicznych

oxaz

gospo&rowanie mieniem,

bgdzie przebiegai zgodnie z ich wytycznyrni.
6.3.1. Dokumentowanie systemu

kontoli zarzqdczei

Procedury wewn€trzne, insm.rkcje, w)'tyczne, dokumenty okreSlaj4ce zakres obowi4zk6w, uprawmei

i odpowiedzia.lno6ci pracov'nik6w

i

inne dokumenty v/ewnetrzne stanowi4 dokumenacjg

kontrofi zatz4dczej. Gmina nie posiadala

konroli

systemu

zerz4dczej

rn

dziert rozpoczgcia aud)'tu

z uwag, i2 byla w

w pelni

systemu

udokumentowanego

trakcie opracowylvania dokumentacji okre6lajacej

kortnolg zarz4dczq co opisano szerzej w pkl 7.3.1 niniejszego sptawozdania z audltu.
6.3.2.

Na&6r

Naleiy prowadzit nadz6r nad u4'[61"ni.reehzaq1i.

W jednostce prowa&ony jest wladciw;'

jest upewnienie sie,

ie

zadania w1'nikaiace

w celu ich oszczqdnej, efektywnej i skutecznej
n"4"5r * o-ach hierarchii slu2bowei, kt6rego celem

zadafi,

z przyjgtego slstemu kontroli finansowei s4 realizowane.

Pracownicy posiadaja jasno okre6lone pisemne zakresy c4mnofci. Pneloieni upewniaj4 sie,
pracownicy wiaSciwie rozumiej4 swoje obowi4zki

i

2e

odpowiedzialnoS6 poprzez podpis pracownika na

grupaGUMULKA
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ww. zakresie,

i

przylmuje go. Przeloieni systematycznie dokonuj4 przegl4du wynik6w

i

postpp6w

pracy podleg\ch pmcownik6w poprzez dokonlwanie ocen okresowych pracoumik6w. Jednakie
audytotzy wnieSli spostrzeienia, kt6re szerzej opisano w pkt. 7.3.2 niniejszego sprawozdania z aud).tu.

6.33. Ci4gto66 &ialalnodci
Nale2y zapewni6 ismienie mechanizm6w siu24cych utrzymaniu ciaglo6ci dzialalno6ci jednostki sektora

finans6w publicznl'ch wykorzystuiac, m.in. wyniki

xnlizy ryykz. Zapewnione s4

odpowiednie

mechanizmy w celu uftzllrnania ciagloSci &ialalno6ci jednostki, w szczeg6lno6ci operacii finansowych i
gospodarczych. Do ci4gloSci dzialana zesp6l aud).torski u'ni6sl pewne spostrzeienia opisane szerzej w

pkL 7.3.3 ninieiszego sprawozdania z audl'tu.
6.3.4. Ochrona zasob6w

Dostgp do zasob6w jednostki powinny mie6 wyl4cznie upowaZnione osoby. Kierownikom

.i

i wla6cirre wykorzysanie
nt 124/2007 rV6ja Gminy

pracownikom nale2y powierzy6 odpowiedzialno66 z^ z pev,nienie ochrony
zasob6w jednostki. 17 Regulaminie pracy wprowadzonym zatz4dzetiem

Brenna z dnia 4 gudnia 2007 roku okte6lono odpowie&ialno66 materialn4 pmcownik6w. 17 przlpadku

powierzenia mienia sporz4dzany jest ptotok6l

mienie sklada pisemne oSwiadczenie

o

z jego

przekazania. Ptacownik, kt6rcmu przekazano

przyjqciu odpowiedzialno6ci materialnej za wlposaZenie.

Ponadto pracov'nicy podpisuja o5wiadczenie,

'i

zostali zazn4onieni z obowi4zkami

i

zadamami w

zakresie przestrzegania przepis6w przeciwpoiarowych oraz Instrukcii Bezpieczeiistwa Poiatowego w

obiekuch Urzgdu Gminy w Brennej i zobowi4zui4 sie do ich Scislego przestzegania. Ponadto zostala
wprowadzona instrukcja okreflaj4ca zasady

i

spos6b ptzeprowadzania w jednostce inwentaryzacji. W

Unpdzie funkcionuie komputerowa ewidencja uiltkowanego mienia. Pracournicy, kt6rzy maj4 dostgp

do

danych osobowych skladaj4 oSwiadczente,

i2

zobowi4zuia

sie postepow26 zgodnre

z

posanowieniami zawarqrni w zzrz4dzeriu nt 74/20M / AW6ita Gminy Brenna z dnta 4 wrze{nta 2007
roku w sprawie ochrony danych osobowych w Urzpdzie Gminy Brenna.

Snza 12 q22
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6.3.5. Szczeg6lowe mechanizmy

konttoli dotyczqce operacii finansowych i goepodatczych

Mechanizmy kontroli dotycz4ce operacji finansowych

spoz4dzan4 obiegu

i kontoli

dokument6v ksi€gowych. Autoryz.zcja operacii ksiqgovych

dokonywana iest przez upowainione osoby. Do
6.3.6. Mechanizmy

W

i gospodarczych zostaly okre6lone w Zasadzch

w/w mechanizm6w

nie wniesiooo utrag.

konroli dotycz4pe system6w infotmatycznych

Urzgdzie okre6lono mechanizmy slui4ce zapewnieniu bezpieczeristwa danych

i

system6w

informatycznych. \J7 Urzgdzie zamldniony jest na etat informatyk. ITprowa&ono Ezyczne

i

logjczne

Srodki ograniczenia dostgpu do zasob6w informatycznych (oprogramowania, plik6w, sprz€tu itp),
mJn. kontrola dostgpu, ci4glo66 dzialalno6ci, program antywirusowy.

6,4. Informacia

i komunikacia

Kierownictwo oraz pracownicy powinni mie6 zapewniony dostgp do informac
do wykonpvania przez

ji

niezbgdni'ch

nich obowi4zk6w. System komunikacii powinien umoiliwiai ptzep\w

potrzebnych informacji wewn4trz jednostki, zar6wno

w

kierunku pionowyrn jak

i

poziomym.

Efektywny system komunikacji powinien zapewni6 nie tylko przeplynr informacji, ale ak2e ich
wlaSciwe zrozumienie przez odbiorc6w. Funkcjonowanie efektywnego systemu informacyinego iest
jednlnn z warunk6w prawidlowego i efektynwnego prowa&enia &ialalno6ci przez jednos&g. Niezbpdny

iest efekg'wny system komunikacji wewngttznej, kt6ry powinien zapewnid nie tylko przeplyrv
informacji do odpowiednich os6b, ale rowniei prawidlorre zrozumienie tych infotmacji przez
odbiorc6w. Jednostce potrzebne s4 alc2e efektywne kanaly komunikacli z podmiotami zewngtrznymi
(np. klientemi, dostawcemi, administracj4 samorz4dowq organami kontroli), kt6re maj4 istomy wplyw
na funkcjonowanie lednostki i osi4ganie przez ni4 iej cel6w.
6.4.1. Bieiqca infotmacia

Stronz
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Kietoumict*'u i pmcownikom na,leiry za,pevrttt w odpowiedniej forrnie i czasie wla6ciwe oraz netelne
infotrnacje potrzebne do reaLzacii za,dai,. Zesp6l audytorski nie wni6sl uwag w w/w zakresie.
6.4.2. Komunikacia wewnqtrzna

System komunikacji wewnEttznei zrpewnia,
zatz4dczej, spos6b jego frrnkcjonowania,

ie

kzi.dy ptacownik rozumie cele systemu konftoli

a takze swoje rolq

Pracownikom wyl:,inie zakomunikowano ich obowiaAki
audytorzy wniedli Pewne spostizeienia opisane szerzej w

pkr

w

i

odpowiedzialno66

w tym systemie.

fomrie zakresu czlnno(ci. Jednakie

7.4.2 ninieiszego sprawozd^nia z audytu.

6.4.3. Komunikacja zewnptrzna

Utz4d Gminy w Brennei zapewnt\ efektywny system w)'lxiany w^imych infomncji z podmiotami
zewngtrzoymi majacymi wplyw ne 63i^gqn'ig cel6w

oglosze6

o

zam6wieniach publicznych

w

i

realizacig

z2;d716,

m.in. poptzez publikowaoie

Biuletynie Zam6wieri Publicznych, zzmieszczanie w

Biuletynie Informacji PubJicznei danych publicznie dostqpnych, takich

iak np. infoffnacie o

kietoumictwie Urzgdu, budiet Gminy, akty prawa lokalnego, sptawozdania z wykonania budietu. !7

Utzq&ie fr:nkclonuje t;e Gminny Punkt Infomracji

6,5, Monitorowanie i ocena

System

kontoli

zanqdczel powinien podlega6 bie24cemu monitorowaniu

zatz4dzzria ryzykiem kolpotacfnym musi byd monitorowany,

i

ocenie- Caly proces

w nzie pottzeby rLaleiy go

modyfikowa6. Monitorowanie tealizowane jest popzez stale dzialania kierownictwa, niezzlezne ocerty
lub poptzez kombinacig obu tych czynnik6w.
6,5.1. Monitotowanie systemu

konttoli z^rzqdczei

Oceny systemu konaoli zatz4dczej naleizy dokonywa6 w spos6b ci4gly
sig problemy rozwi4Tyrv

ti

i

systematyczny, a poiavizi4ce

nzbieiz4co.

Gf]MUtKA
wrl edz a, Do6n'l adcze (ri e.

i,i:,li ri'r ;ir,;r.r
|turc l4 i22

PasJ a.

4

AUDYTWEWNETRZN'y
GBREN/489/2010

GMINA
BRENNA

Sprawo 4lanie q au@tu yleynetr<ttegl <adania
VpeflrniEacego p.r,. ,,Oryadrycja i g4@qanie w

7akrc

i c ko

n tm

h

7a ra4d ryi

"

6.5.2. Samoocena

Na &ieri tozpoczgciz audynr w Urzgdzie trwal ptoces pneprowtdztnia, samooceny systemu kontroli
zarz4dczei pxzez osoby zetztdzai4ce i pmcownik6w

jednosttl

6.5.3. Audlrt wewnqtrzny

Audyt wewngtzny iest dzialalno(c4 nkzileLa
iednostki

w

rcd)zzcji cel6w

i

i obiektywnq kt6rej celem

iest wspietanie kietownika

zadali przez systematyczn4 ocene konttoli zarz4dczej oraz czyrrnoSci

doradcze. Powyzszz ocena dotyczy w szczeg6lro6ci adekwatno(ci, skutecznodci

i efektywno6ci kontoli

zxz4dczel w iednostce. 17 Utzg&ie Gminy Bte"'''a audyt ptzeptowa&a, na podstawi e ztL 275IJstz\r,T

z

dnia 27 sierpnia 2009

dalej "uslugo&wcl'.

Z

t. o finansach publicznych, uslugodawca niezatrudniony w

i

niezalezno5ci ocena audytu

w

rarnach ntniqszego za;danra

tuwgj na poftzebg zzchowanla bezsttonnoici

wewnetrznego nie zosta,la, przeprowadzona

pnu,

zesp6l audytorski

jednosrce, zwany

audytowego.
6.5.4. Uzyskanie zapewnienia o st^nie

kontroli z arzqdczej

2t6dtern uzyskqnia zapewnienia o sanie konttoli zlrlz4dczej przez kietov,'nika jednostki powinny by6
w szczql6lno6ci wyniki: monitorowania, samoocny orM pzeprowadzonych audyt6w

i

kontroli.

Ninieiszy audyt stanowi element re"lirasii lege plsgssrr.
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7. \Fskazanie slabo6ci kontdi zatz4dczei, analiza ich ptzycz.yrr, skutk6w ot^z tyzyk^
wyrikaiqce ze wekazanych staboSci kontroli zaaqdczei, a takie *'skazanie zaleceri w sptawie
wyeliminowania stabo6ci kontroli zan4dczei lub wprowadzenia usprawnierl, zwanych dalei
,rzaleceniami"

7.1 Srodowisko wewnqtrzne
7

.1,1 P tz eatrzeganie

!7

warto6ci etycznych

iednostce nie wdro2ono kodeksu etycznego ftodeks postgpowania),

poi4dane wzorce postaw oraz zastdy postqpowania
wprowadzenie

w Urzgdzie kodeksu

w

s1'tLracjach

w kt6rym okre6lono

by

w4tpliwych etycznie. Zaleca sig

etycznego, kt6ry bgdzie okre6lal m.in. jakie zachowanie uwa2ane

jest za wzorcowe, a jakie zachowanie ursariane iest za niewla6ciwe w okrcdlonych s1'tuacjach.
7.1.2 Kompetencie zawodowe
a) Proces zatrudniania
rJ7

zwi4zku

z bohiem stwierdzenia

istomych uchybied audytor odstEpuie od wskazania slabodci

kontroli zaz4dczej.
b) Opis stanowiska pracy

\f

zwiazku

z

brakiem stwierdzenia istomych uchybieri audyor odstgpuje od wskazania slabo6ci

kootroli zarz4dczej.
c) Szkolenia personelu

W

Urzgdzie Gminy nie opracovr'eno planu szkoleri, zatroienl4ceg,.t tematyk€

ob

jgt4

zakresem

wykonpvanych czynnoSci,
d) Ocena okresowa

W zwi4zku

Stnzz 16 q22
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lr

tganizacyina

W ocenie zespolu audltorskiego schemat organizacyiny

i

lr

zarz4dczei.

Struktua

zada1t

]

za'rvieta ptzypa;dki

rozdzielerit jednorodnych

pnydztelenia ich do zakres6w ich do zakres6w obowi4zk6w roznych os6b. Taki spos6b

podzialu zadah moie rcdzit ryzyko pogorszenia efekt6w vykonywanej pracy poprzez zby mal4
specjalizacie.

I

tak przykladowo:

W Referacie Organizacyjnl'rn funkcjonuje stanowisko ds. kadr i plac, natomiast w Referacie Inwestycii i
In2ynierii stanou'isko ds. gospodarki gruntami i ZFSS. Zdanjem audytor6w zrdanja zshzzne zzr6wno
z kadrami, placami, iak

Ponadto

w

i ZFSS pou/inny podlega6 Referatowi

schemacie organizacyjnynn wyr62niono

w

Organizacyjne mu.

ramach Referatu Inwestycji

i

Inzynieril

sanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewngtrznych (7 eat) orzz w ramach bezpodredniej podleglo6ci
N(l6itowi wieloosobowe sanoqrisko ds. pozyskiwania funduszy zewngtrznych (1

i 4/5 etan). Zdzr;cm

audltor6w wszystkie osoby zajmuj4ce sip pozyskiwaniem funduszy zewnEtrznych powinny podlega6 tej
samej osobie.

7.1,4. Delegowanieuprawnieri
Urz4d Gminy

w

Brennej zawiera umowy na z,rst€pstwo

w

pr4padku dlugich

nieobecno5ci

pracownik6w na dan)'rn sanowisku. Jednakze w przypadku kr6tkomralych nieobecnosci, z uwagi na
przewag€ jednoosobowl'ch sanowisk system zastepstw jest utmdniony. Niekt6rzy pracownicv w
zakresie czlnrno6ci maj4wskazzne kto je zastgpufe w razie nieobecno6ci, ale niekt6re maja zrpis,

razie nieobecno6ci na zajmowan;.rn stanowisku zastgpuie

i

w

je wyznaczooy pracownik (bez wskazania

konkremej osoby). Poza g'rn zdaniem audytor6w pracownicy w zakresie czlmnoSci powinni mie6 takie
zapis kogo zastgpui4 a nie tylko przez kogo s4 zastgpowani.
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7.2. Cele
7.2.1.

i zarzqdzanie ryrykiem

Misia

W zwiczku

z

brakiem stwierdzenia istom)'ch uchybiei audltor odstepu,e od wskazania slaboici

konroli zaz4dczej.
7.2.2. Okre6lanie cel6w i zadafi, monitorowanie i ocena ich tealizacii

!7 zwi4zku

z

brakiem stwierdzenia istomych uchybien audltor odstqpuje od wskazania slabo6ci

kontroli zarz4dczej ,
7.2.3. Identyfika cia ryzyka

Un4d nt dzief przeprowadzenia audl.tu nie zidentyfikowal wszystkich ryzyk dzialalno6ci w odniesieniu
do jego zada6. Jednostka b1'la w trakcie identyfikacji ryzyk, a proces ten zostal zakomunikowany
pracownikom. Zaleca sig zintensyfikowanie identyfitacji ryzyk dzialalnodci w odnies.ieniu do zadai oraz
udokumentowanie tego v/ formie Rejestru zidentyfikowany'ch ryzyk Identyfikacja ry21'ka w odniesieniu
do cel6w i zadarl powinna byi przeprowadzana nte tzadziq

nii

taz w roku. Naleil. uwzglgdnit, ze cele

i

zadania s4 realizowane takie przez jednostki organizaqrlne Gminy. S7 przlpadku istomef zmiany
warunk6w, w kt6rych funkcjonuje jednostka nale2y tak2e dokona6 ponownej identyfikacji ryzyka.
7.2.4. Analizz ryzykz

W zwiazku z bmkiem identyfikacii ryz.r'ka zesp6l audytorski wni6sl zastrzezenfa analogicznie do punktu
7.2.3 niniejszego sprawozdania z aud)'tu.

7.2.5. Reakcia na ryzyko

W zwi4zku z brakiem identyfikacii ryzyka zesp6l audytorski wni6sl zastrzeienia analogjczne do punktu
7.2.3 ninielszego sprawozdania z audynr. Kieroq'nictwo powinno wybrai rodzaj reakcji, ti. unikanie,
akceptacia, ograniczanie lub dzielenie sig ryzykiem i opracowad zestaw

dzialai w celu powi4zania ryzyka

z dopuszczalnym poziomem.
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kontroli

Dokumentowanie systemu konttoli zuzqdczei

Procedury wewn€trzne, instrukcie, wltyczne, dokr:rrrenty okre6lai4ce zrkres obowi4zk 'w, uprawnieri

i odpowied.ialno6ci pncownik6w

i

inne dokumenty wewn€tzne sr^nowirt dokumentacig systemu

kolnttoli zztz4dczei. Gmina nie posiadala na dzief tozpoczgciz audl'tu w pelni udokumentowanego
systemu konftoli zatz4dczei

z

uwagl,

i

byla w tnkcie optacowywania dokumentacji

okre6lai4cei

kontrolq zatz4dcz4 Vl jedrl,ostce przechowuje sig peh4 dokumenacjg dotycz4c4 naboru ptacownik6w

i

postgpowad o u&ielenie zztn6wtei, publicznych. Kietownik jednostki lub upowaznieni przez ruego

ptacownicy zzaietdial+ wszelkie operacje gospoddcze

i

finansowe przed

ich

rezlizacia. Jednostka

i i::nych dokument6w zwi4zane z
kontoli fnansowej. Dokumetrtacja wymaga iednak uzupelnienia, co opisaao bar&iej

opracowala wi9kszo66 ptocedur, instrukcji, zakres6w obowi4Tk6w
systemem

szczeg6lowo w ninieis4m sptawozdaniu z audltu.
7.3.2.

Na&6r

W zwiS7ku z bskiem stwietdzenia istotnych uchybieri audytot odstgpuje od wskazania slaboici

konuoli zztz4dczej.
7.3.3. Ciqg{lo66, dzialalno6 ci

Nie okre6lono odpowiednich Srodk6w
pelniacych kluczowe funlcie

w

z^t^dczycJ;,

w przypadku losowei nieobecno6ci pracownik6w

gospodatce Enansowej jednos&i

otzz powzinych

zrnan

Z ruwzgp nz mzle zatrudnienie w Utzedzie utrudniony jest system zastQpstw, ne co
zwracali t6wniej uwagE ptecownicy Uzgdu. Urz4d Gminy posiaila gnr.inny plan reagowania
kryzysowego otzz pbn opetacyiny fi:nkcionowania Gminy Brenna w warunkach zewn€tznego
organizacfiflych.

z"groi*)a"bezpreczeristwa i woiny. Z dokumentem nie zapoznali sig wszyscy pracownicy.
7.3.4. Ochitoan zasob6w

.*
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W zwi4zku z bmkiem stwierdzenia istomych uchyb.ieri audytot odstgpuje

kontoli

wskazania slabodci

zarz4dczej.

7.3.5. Szczegri'towe mechanizmy
t0(/

od

kontroli dotyczqce opeacii finansowych i gospoderczych

zwi4zku z brakiem swierdzenia istomych uchybieri audltor odstgpuje od wskazania slabo6o

kontroli zarz4dczej.
7.3.6. Mechanizmy

W zwi4.zku

z

konroli dotycz4ce eystem6w informatycznych

brakiem stwierdzenia istomych uchybieri audytot odstgpuje od wskazania slabodci

kontroli zarz4dczej.

7.4. Infotmacia
7,

i komunikacia

4,1, B ietqca informacia

W zwi4zku

z

brakiem stwierdzenia istomych uchybiei audytor odstgpuje od wskazania slabo5ci

kontroli zarz4dczej.
7.4.2. Komunikacia wewngtrzna

Kierownictruro powinno wlmZnie zakomunikowad pracownikom,

ie

dokonywana jest ocena kontroli

a jej wdroieme powinno nast4pi6 takr2e w drodze wytniany do6qriadczei pomipdzy
pracownikami a kierownictwem, np. w formie ankiet lub bezpo6rednich spotkai kierownictwa z
zarzqdczej,

pracownikami. Wszystkie problemy

i

trudno6ci zvi4za'ne

z

wykon;waniem zadan powinny bi'6

rozwi4zyivane na bieZ4co. Ponadto kierownictwo powinno stosowa6 politykE ,,otwartych drzwi", kt6ra
polega na zredukowaniu wszelkich barier komunikacyjnych pocz4wszy od Fzlaznych, np. odpowiednie

ustawienie biurek, orwarte drzwi

do pokoj6w, a skoticzlwszy na menalnych, np.

wysylanie

pracownik6w na r6inego rodzaju kursy skutecznego komunikowania, nagradzanie odpowiednich
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zzchowai. PowyLsza metoda zachgca ptacownik6w do swobodnef wymiany my6li, poglad6w
z^p^tfyw^i,

n

i

t62ne ptoblemy, a takie zespolowego ich tozwi4zl'wama.

7,4,3. Komrmikacia zewngtrzna
.W

zuri4zku

z

brakiem stwiet&enia istomych uchybieri audytor odstgpuie od wskazania slabo5ci

kontoli zae4dczej.
7.5. Monitorowanie

i ocena

7.5.1. Monitorowanie systemu konft oli zatzqilczei

W zwi4zku

z brakiem

st'*'ietdzenia istotnych uchybien audpor odstgpuie od wskazania slabo6ci

kortlol-i zatz4dczej.
?,5,2, Samoocena
tf0 zwiazku

z

btakiem stvriet&enia istotnych uchybied audytor odstqpuie od wskazania slaboSci

kollltolt zzrz4dczei.
7.5.3. Audyt wewnguzny

Z *"9 na potrzeb€

za,ch.owalia niezaleinodci

i

bezstronnoSci odstgpuje sip od wskazrni, slaboSci

konmoli zarz4dczej7.5.4. Uryskanie zapewnienia o stanie

kontioli zarzqdczei

Jednostka powinna na koniec kazdego roku potwietdzad uzyskanie powyiszego zapewnternt w forrrie

oiwiadczenia o stanie kontroli

z

ztz4dczei za popzedoi tok.

;
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8. Opinia aud)rtora w sprawie adekwamo6ci, skuteczno6ci

i efektyrvno6ci konttoli zrtzqdczei w

obszatze ryzyka obigtym zadaniem zapev,'niai4grm
Zapewnienie funkcionowania adekwamej, skutecznej i efekqrxrrei

kontolt

zerz4dczej zgodnie z ustaw4

o finansach publicznych nale2y do obowi42k6w w6jta (art. 69 ust. 2 uofo).
Opisane

w

niniejszyrn sprawozdaniu

z

audltu uchybienia

w

funkcjonowaniu svstemu kontroli

zarz4dczei wskazuj4 na pewne uchybienia systemu. Zdaniem audytora

nie mo2na

iednoznacznie

srwierdzi6, i2 kontrola zarz4dcza w obszarze objEtyrn niniejszlm zrdaniem audpowlm jest adekwama,

skuteczna

i

efektywna. Jednakie

w

przypadku, gdy Jednostka uzupelni brakujaca dokumentacjg

i

wdro2y opracowany system zdaniem audyton bpdzie moina potwrerdzi6, i2 kontrola zzrz4dcza w
obszarze objgg.m niniejszym zadaniem audytowl.m jest adekwama, skuteczna i efektywna.
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