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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

3. Istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej.

Audyt realizacji  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)

Bezpieczeństwo

TAK

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Starostwo Powiatowe w Kępnie

   ul. Kościuszki 5

   63-600 Kępno

Sprawozdanie z wykonania Planu audytu za rok 2018/2019

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym.

Nazwa jednostki

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

2. Przeprowadzone zadania, czynności doradcze i czynności sprawdzające

Temat zadania zapewniającego, czynności 

doradczych, czynności sprawdzających

Zadanie 

zapewniające (Z), 

Czynność 

doradcza (D), 

Czynności 

sprawdzające (S)

Obszar ryzyka

Zadanie ujęte w planie 

audytu

Powiatowy Zarząd dróg w Kępnie

2 3 4 5

Audyt efektywności i organizacji dotyczący 

funkcjonowania krytej pływalni w Słupi 

pod Kępnem
Z

Zarządzanie

TAK

Audyt funkcjonowania Domu Pomocy 

społecznej w Rzetni

Zarządzanie

TAK

Ocena kontroli zarządczej w zakresie 

funkcjonowania systemu wydawania 

zezwoleń na prowadzenie robót w pasie 

drogowym, zajęcia pasa drogowego, 

zezwoleń na umieszczenie w pasie 

drogowym obiektów i urządzeń nie 

związanych z funkcjonowaniem dróg oraz 

ustalanie i egzekwowanie opłat i kar 

pieniężnych z tego tytułu oraz 

funkcjonowanie procedur zakupów

Zarządzanie mieniem

TAK
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Audytor wewnętrzny

Audyt efektywności i organizacji dotyczący 

funkcjonowania krytej pływalni w Słupi 

pod Kępnem

W opinii audytora zasadnym byłoby przeprowadzenie szczegółowej analizy przychodów i kosztów funkcjonowania samego basenu. Dlatego dobrze byłoby przyjąć pewną metodologię 

oceny finansowego funkcjonowania krytej pływalni w Słupi.

Metodologii oceny efektywności funkcjonowania tego rodzaju obiektów może być wiele. Proces taki może przebiegać  w następujący sposób. 

Uwzględniając obecne ceny biletów dokonuje się porównania z cenami biletów obiektów zlokalizowanych w niedalekiej odległości od basenu, którego koszty analizujemy. 

Następnie uwzględniając stawki opłat przyjętych w porównywanych obiektach można dokonać symulacji przychodów przy różnych stawkach za różne usługi. Taka czynności będzie 

stanowiła podstawę do utworzenia cennika biletów. Kolejnym mechanizmem pozwalającym na zwiększenie dokładności analizy kosztów funkcjonowania basenu jest dokonanie podziału 

beneficjentów basenu na grupy oraz dokonanie prognozy przychodu na najbliższe kilka lat z uwzględnieniem np. ilości wejść w poprzednich latach dla tych grup. Taka prognoza jest 

pomocna w określeniu czy zwiększyć ofertę lub np. do odpowiedzi czy inwestycja w infrastrukturę przyczyni się do wzrostu dochodu a ostatecznie do zmniejszenia straty. Do 

wymienionych czynności analitycznych dodać można również prognozę przychodów, gdzie główne założenie polega na tym, że uwzględnia się przychody krytej pływalni w perspektywie 

najbliższych 5 lat. Pomocne w prognozie przychodu mogą być właśnie analizy przeprowadzane w tym zakresie na podstawie historycznego wykorzystania basenu przez równe grupy. Przy 

analizie zmiany przychodu w czasie uwzględnić można również czynniki takie jak np. otoczenie innych basenów czy też ich powstanie lub likwidację, projektowane akacje promocyjne, 

wykorzystywanie środków z dofinansowań zewnętrznych, badanie oczekiwań różnych grup społecznych poprzez ankiety. Ostatnim elementem takich analiz jest prognoza kosztów, na którą 

składa się szczegółowe rozbicie kosztów, oddzielenie kosztów dotyczących strcite basenu od kosztów dotyczących funkcjonowania szkoły. Te z kolei działania mają być wsparciem w 

procesie podejmowania decyzji co do inwestycji w kontekście zwiększenia dochodu basenu (tu relacja koszt do dochodu w dłuższej perspektywie – szczególnie w odniesieniu do 

inwestycji) oraz do analiz struktury kosztów operacyjnych.

Tak więc w opinii audytora warto w obszarze objętym niniejszy zadaniem zastosować mechanizmy analizy wskazane powyżej, które będą stanowić wsparcie metodologiczne do 

podejmowania decyzji z zakresu inwestycji ale też zwiększenia efektywności funkcjonowania obiektu. Zresztą podobne analizy są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji dotyczących 

tego rodzaju inwestycji.

-

Temat zadania zapewniającego/przedmiot 

czynności doradczych wydane zalecenia w badanych obszarach ryzyka uwagi

2 3 4

kwiecień 19 /-/ Tomasz Gorczycki - Smyk

4. Wskazanie przyczyny zaistnienia ewentualnych , znaczących odstepstw w realizacji planu audytu

5. Inne, istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym.

data podpis

-

-

W opinii audytora w obszarze objętym niniejszym zadaniem funkcjonuje skuteczna, efektywna i adekwatna kontrola zarządcza.  Ocena kontroli zarządczej w zakresie 

funkcjonowania systemu wydawania 

zezwoleń na prowadzenie robót w pasie 

drogowym, zajęcia pasa drogowego, 

zezwoleń na umieszczenie w pasie 

drogowym obiektów i urządzeń nie 

związanych z funkcjonowaniem dróg oraz 

ustalanie i egzekwowanie opłat i kar 

pieniężnych z tego tytułu oraz 

funkcjonowanie procedur zakupów

Audyt funkcjonowania Domu Pomocy 

społecznej w Rzetni

W opinii audytora zachowano standardy kontroli zarządczej w obszarze objętym zadaniem audytowym i  w domu Pomocy Społecznej w Rzetni funkcjonuje adekwatna, skuteczna i 

efektywna kontrola zarządcza. -

-

-

-

Audyt realizacji  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)

W opinii audytora w obszarze objętym niniejszym zadaniem funkcjonuje skuteczna, efektywna i adekwatna kontrola zarządcza.  Natmiast rekomenduje się analizę zawartych przez 

jednostkę umów przez pryzmat umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo rekomenduje się przeprowadzenie szkolenia (ewentualnie szczególne wyzulenie) 

pracowniów prowadzących postępowania adinistracyjne w zakresie zachowania zasady minimalizacji przetwarzania danych osobowych na poszczególnych etapach postępowań 

administracyjnych.
-


