
ZARZĄDZENIE NR 102.2020 
WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 
z dnia 19 października  2020 r. 

 
w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego  

w Gminie  Sieroszewice   
 

  
Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 i 3,  art. 272 i  art. 274 ust.3  ustawy z dnia 27 

sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) zarządza się, co 
następuje: 
 
§1.1. Wprowadza się  Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Sieroszewice, 
stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 
2. Księga Procedur Audytu Wewnętrznego ustala procedury i zasady prowadzenia audytu 
wewnętrznego w Urzędzie Gminy  Sieroszewice oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Sieroszewice. 
 
 §2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych do 
zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.  
 
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi  wewnętrznemu. 
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
 
 

 
Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE:  
ZARZĄDZENIE NR 102.2020 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 
z dnia 19 października  2020 r. 

 
w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego 

 w  Gminie Sieroszewice  

Zgodnie z art. 274 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu 
terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota 
dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 
tys. zł. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest 
wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę 
kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Audyt wewnętrzny prowadzi: audytor 
wewnętrzny zatrudniony w jednostce alb usługodawca niezatrudniony w jednostce, zwany 
dalej „usługodawcą”. 

Budżet Gminy Sieroszewice przekroczył  wysokość 40 000 tys. zł, związku z tym konieczne 
jest prowadzenie audytu wewnętrznego. Mając na  uwadze  uwarunkowania prawne oraz 
charakterystykę usługi w Gminie Sieroszewice, zgodnie art. 275 pkt 2 cytowanej wyżej 
ustawy audyt wewnętrzny prowadzi usługodawca nie zatrudniony w jednostce.  

W celu realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych 
wprowadza się księgę Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Sieroszewice. Procedury                
i zasady określone w Księdze Procedur Audytu Wewnętrznego dotyczą Urzędu Gminy                          
i jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice. 

Mając na uwadze powyższe konieczne jest wydanie niniejszego zarządzenia.   

 

 

Wójt Gminy 
/-/ Anatol Piaskowski  

 
 


