
Zarządzenie Nr 101.2014 

Burmistrza Drezdenka 

z dnia 16 grudnia  2014 roku 

 

w sprawie  Planu audytu wewnętrznego na rok 2015  

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t. j.  Dz. U.         

z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 274  ust. 2 i art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych   (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) , oraz § 8 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 1 lutego 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108) , na podstawie §20 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. , poz. 526 ) oraz  na podstawie  Statutu Gminy 

Drezdenko zarządza się, co następuje: 

 
 

§1. 

 

Wprowadza się Plan audytu wewnętrznego na rok 2015 dla Gminy Drezdenko, zwany dalej Planem, stanowiący 

Załącznik Nr 1 do oryginału niniejszego Zarządzenia. 

 

§2. 

 

Zadania audytowi  przyjęte do realizacji w danym roku kalendarzowym obejmują niezależne badanie systemów 

zarządzania i kontroli ujęte w Planie w formie zdań zapewniających oraz czynności doradczych i 

sprawdzających. 

 

§3. 

 

Zadania, o charakterze zapewniającym, planowane do realizacji w 2015  roku to:  

1. Audyt inwestycji budowy ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie                       

Gminy Drezdenko – etap I 

2. Audyt bezpieczeństwa informacji  

 

§4. 

 

Czynności doradcze planowane do realizacji w 2015  roku to: 

1. Audyt Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku. 

 

§5. 

 

Czynności sprawdzające planowane do realizacji w 2015 roku to: 

1. Wdrażanie kontroli zarządczej na poziomie Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. 

 

§6. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu w rozumieniu powołanej wyżej ustawy o 

finansach publicznych. 

 

§7. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku. 

         

     

 

 


