
 
  
 
 
Załącznik nr 1  
do Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2004 
 
 
2.1. Charakterystyka obszaru poddawanego audytowi  wewnętrznemu 
 
Zakres działalności, jaki poddawany jest audytowi wewnętrznemu przez  Audytora  
Wewnętrznego Gminy Mikołów (GM)  to całość działań wykonywanych na terenie Gminy, w 
jej imieniu lub w oparciu o jej majątek, które koordynowane i nadzorowane są przez 
odpowiednie wydziały Urzędu Miasta.     
Podstawowym celem działań GM jest słuŜba społeczności lokalnej, która będąc misją winna 
być realizowana przede wszystkim poprzez: 
 
- analizowanie i ocenę poziomu Ŝycia mieszkańców   oraz planowanie wieloletnie w zakresie   
rozwoju usług i infrastruktury oraz w miarę moŜliwości zatrudnienia 
 
- opracowywanie analiz, prognoz oraz ocen sytuacji finansowej, a takŜe przygotowywanie 
wieloletnich planów finansowych z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania 
 
- przygotowywanie szczegółowych rocznych planów działalności i skorelowanego z nimi 
budŜetu miasta 
 
-  ustalanie reguł korzystania z przestrzeni i infrastruktury publicznej, planowanie    
  przestrzenne, 
  
- organizacja  usług administracyjnych, społecznych i komunalnych 
 
- utrzymanie infrastruktury publicznej – drogi, tereny zielone, obiekty rekreacyjne itp. 
 
- zarząd mieniem gminnym – budynki i  grunty 
 
- wydawanie z upowaŜnienia  Burmistrza  decyzji oraz prowadzenie i obsługa podstawowych 
ewidencji administracyjnych związanych z w/w zakresem działalności 
 
- gromadzenie na w/w cele środków publicznych z danin, opłat i funduszy zewnętrznych oraz 
wydatkowanie ich zgodnie z zasadami określonymi w UoFP. 
 
- przygotowywanie sprawozdań i ocen działalności w w/w zakresie i przedstawianie ich 
wspólnocie oraz organizowanie publicznej debaty na ten temat. 
 
SłuŜba ta powinna być wykonywana przede wszystkim w zakresie, jaki wyznaczają 
obowiązki prawne oraz w  miarę moŜliwości w taki sposób, aby: 
 
- wspólnota gminna sukcesywnie odczuwała poprawę warunków  zamieszkiwania na    
     terenie Gminy   oraz miała poczucie współdecydowania  o sposobie wykorzystania jej  
     zasobów 
 
- środki finansujące tę działalność były gromadzone i uŜytkowane celowo i efektywnie 
 
- organizm miejski rozwijał się zgodnie z zasadami rozwoju zrównowaŜonego. 
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Z powyŜszego sformułowania misji najwaŜniejsze źródła zagroŜeń moŜna określić 
jako: 
 
1.ZANIECHANIE DZIAŁAŃ WYMAGANYCH  PRAWEM - administracja nie wywiązuje się ze 
swoich prawem nałoŜonych obowiązków wobec państwa i wspólnoty. 
 
2. NIEWIARYGODNE DANE FINANSOWE - prowadzona rachunkowość nie spełnia 
swojego podstawowego zadania, jakim jest dostarczenie wiarygodnych danych dla 
efektywnego zarządzania. 
 
3. NIEEFEKTYWNOŚĆ, MARNOTRAWSTWO ŚRODKÓW - administracja nie 
opracowała kryteriów dla oceny celowości i narzędzi do badań efektywności w 
gromadzeniu i wydatkowaniu środków i nie prowadzi takich badań ponadto źle 
ewidencjonuje i zarządza mieniem komunalnym 
 
4. NIEZADOWOLENIE MIESZKAŃCÓW (KLIENTÓW) - administracja nie bada opinii 
wspólnoty w zakresie ‘rankingu problemów’ i wyznaczania celów do osiągnięcia, ani 
nie gromadzi ocen klientów dotyczących sposobu dostarczania usług, aby sposób ten 
w miarę moŜliwości dostosować do oczekiwań „klienta”. Dlatego administracja mimo 
wykonywania swoich prawem określonych obowiązków słuŜy wspólnocie w sposób 
niezgodny z wolą mieszkańców i usługobiorców. 
 
5. NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, PODATNOŚĆ NA KORUPCJĘ - sposób działania, procedury 
stosowane nie są dostatecznie przejrzyste i zabezpieczone przed naciskami 
korupcyjnymi. 
 
Kolejno uszczegółowiono zadania i związane z nimi czynniki ryzyka dla poszczególnych 
funkcji, jakie administracja samorządowa spełnia. WyróŜniono 5 grup zadań  
 
 
GRUPA I 
Zadania wynikające z kanonów efektywnego zarządzania w jednostkach budŜetowych, 
zakładach budŜetowych, jednostkach budŜetowych oraz spółkach prawa handlowego 
- analizy stanu dziedziny (usług), potrzeb, infrastruktury, standardów, itp., 
- udział w wyznaczaniu celów długofalowych, planowanie wieloletnie, 
- przygotowanie planów krótkoterminowych, planowanie operacyjne (roczne), 
- kontrola wewnętrzna, wskaźniki efektywności, 
- skuteczne i przejrzyste zamówienia publiczne, 
- współpraca ze środowiskami zewnętrznymi w zakresie priorytetów i ocen, 
- badanie opinii klientów oraz informacja publiczna. 
 
ZagroŜenia związane z powyŜszymi zadaniami: 
- brak danych przedstawiających niezbędną znajomość stanu, w jakim znajduje się dana 
  dziedzina działalności, 
- brak strategii wyznaczającej klarownie kierunki zmian i cele do osiągnięcia, 
- strategia nie spełnia warunków, jakie potrzebne są dla ukierunkowania działalności, 
- brak planów wieloletnich skoordynowanych z moŜliwościami finansowymi, 
- brak planów operacyjnych skoordynowanych z budŜetem rocznym, 
- brak elementów systemu kontroli zapewniających odpowiednią jakość w/w dokumentów, 
- brak procedur wewnętrznych zapewniających skuteczną działalność w w/w zakresie, 
- brak procedur obliczania wskaźników efektywności, a co za tym idzie monitorowania 
  postępu i ocen, 
- słaba skuteczność w zakresie zamówień publicznych, 
- brak współpracy ze środowiskami zewnętrznymi, 



 3 

- brak badań opinii i niedostatek informacji publicznej. 
 
GRUPA II 
Cele wynikające z funkcji gminy jako podmiotu gromadzącego i wydatkującego 
środki publiczne: 
- gromadzenie dochodów z danin i opłat, 
- zawieranie umów, odbiory i rozliczanie prac, 
- prowadzenie rachunkowości zarządczej i budŜetowej oraz sprawozdawczości w tym 
  zakresie, 
- udzielanie dotacji i kontrola finansowa jednostek, 
- nadzór nad przestrzeganiem prawa w zakresie wydatków budŜetowych. 
 
zagroŜenia związane z gospodarką finansową: 
- słaba skuteczność w identyfikacji płatników podatków i danin lokalnych, 
- zbyt optymistyczne prognozy dotyczące dochodów, 
- słaba ściągalność podatków i danin, 
- słaba ściągalność opłat za usługi, 
- słaba dyscyplina wydatków bieŜących, 
- rosnące zadłuŜenie jednostek, 
- niewykonany plan wolnych środków, 
- niewykonane dochody z majątku, 
- umowy nie zapewniają ochrony interesu gminy, 
- wady w systemie prowadzenia rachunkowości, 
- przekroczenia w limitach budŜetowych. 
 
GRUPA III 
Zadania wynikające z działań gminy jako podmiotu świadczącego usługi o charakterze 
administracyjnym, których podstawą są często decyzje administracyjne to: 
- dobra informacja dla wnioskujących o wymogach i warunkach złoŜenia wniosku, 
- odpowiednio przygotowane miejsca przyjęć dla klientów, 
- dobre pod względem prawnym decyzje, 
- przewidywalne i jednorodne interpretacje przepisów, 
- terminowo wydawane dokumenty, 
- zapobieganie moŜliwościom wpływania stron na decyzje poprzez naciski i korupcję. 
- organizacja słuŜb doradztwa prawnego 
 
zagroŜenia związane z decyzjami administracyjnymi (usługi administracyjne): 
- decyzja wydana wadliwie – duŜa ilość uchyleń, 
- brak informacji dla wnioskodawców o wymogach, warunkach i terminach, 
- brak jednolitych kryteriów i interpretacji powoduje róŜne decyzje w takich samych         
  sprawach, 
- brak komfortu w miejscach obsługi, 
- nieprzewidywalny czas oczekiwania, 
- brak zabezpieczeń przed korupcją. 
 
ryzyko w danej sferze tym większe im: 
- większa ilość wydawanych decyzji, 
- większy procent decyzji zostaje uchylony przez nadzór (kolegium), 
- większa ilość skarg, 
- większa presja korupcyjna z uwagi na siłę interesów, jakie za tą decyzją stoją, 
- większy czas oczekiwania na decyzję, 
- większy zakres uznaniowości leŜy w rękach osoby wydającej decyzje. 
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GRUPA IV 
Zadania wynikające z funkcji gminy jako organizatora usług o charakterze 
komunalnym oraz gospodarza i zarządcy infrastruktury uŜyteczności publicznej: 
- badania potrzeb w tej dziedzinie, 
- badania opinii klientów o potrzebach, zakresie i poziomie usług, 
- ustalenie standardów i drogi dojścia do ich spełnienia, 
- organizacja usług wykonywanych siłami własnymi, przez jednostkę gminną (jednostkę 
  budŜetową, zakład czy spółkę) lub wyniku kontrakt z podmiotem zewnętrznym, 
- oceny jakościowe i ekonomiczne poziomu dostarczania usług (wg standardu, umowy), 
- analizowanie efektywności i wdraŜanie zmian w celu jej poprawy. 
 
zagroŜenia związane z realizacją w/w zadań: 
- usługi dostarczane pokrywają zbyt mało potrzeb, 
- klienci są niezadowoleni, 
- brak określonych standardów, 
- umowy z usługodawcami nie zapewniają tego, co powinny, 
- brak spełnienia prawnych wymogów, 
- brak analiz efektywności , 
- zbyt duŜe koszty jednostkowe, 
- zbyt mały udział beneficjenta w kosztach, 
- błędy w ocenie sytuacji materialnej beneficjentów, 
- brak nadzoru nad usługodawcami, 
- zaniedbania w utrzymywaniu infrastruktury w naleŜytym stanie. 
 
GRUPA V 
zadania wynikające z funkcji gminy jako właściciela majątku: 
- inwentaryzacja i prowadzenie ewidencji księgowej dla całego majątku, 
- utrzymywanie majątku w stanie nie pogarszającym się, 
- zbywanie majątku niepotrzebnego gminie do wykonywania zadań, 
- efektywne wykorzystanie majątku, który gmina wynajmuje, dzierŜawi, uŜycza itp., 
- zarząd majątkiem publicznego uŜytku (drogi, tereny zielone, obiekty rekreacyjne itp.), 
- porządkowanie stanów prawnych, 
 
- nadzór nad efektywnym korzystaniem z majątku uŜywanego do wykonywania usług, 
- przygotowywanie i ocena bilansów skonsolidowanych. 
 
zagroŜenia w zakresie gospodarowania mieniem 
- brak lub zła jakość ewidencji majątku trwałego, 
- zbyt duŜa rozbieŜność między wartością księgową, a rynkową majątku, 
- brak działań na rzecz utrzymania w naleŜytym stanie majątku uŜywanego do wykonywania 
  zadań, 
- gmina posiada duŜo nieuŜywanego majątku, który nie przynosi poŜytku, 
- gmina nieefektywnie gospodaruje majątkiem, którego sama nie uŜywa (sprzedaŜ,     

dzierŜawa, najem), 
- brak środków na wykup gruntów pod drogami, 
- pogarszający się stan dróg, 
- jednostki gminne mało efektywnie wykorzystują majątek, 
-brak skonsolidowanego bilansu. 


