
ZARZĄDZENIE NR 114.2020 
WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Sieroszewice 
na 2021 rok 

 
 

 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.), w związku z art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy 
i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r., poz. 506) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Zatwierdza się Plan Audytu Wewnętrznego w Gminie Sieroszewice na 2021 rok 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu (usługodawcy). 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Anatol Piaskowski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE: 
ZARZĄDZENIE NR 114.2020 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 
z dnia 18 grudnia 2020 r. 

 
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Sieroszewice 

na 2021 rok 
 

             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, przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu 
wewnętrznego, zwanego dalej „planem audytu”. Do końca roku kierownik komórki audytu 
wewnętrznego  w porozumieniu z kierownikiem jednostki przygotowuje na podstawie 
analizy ryzyka plan audytu na następny rok. 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,  dotyczy                                
w szczególności adekwatności, skuteczności  i efektywności kontroli zarządczej w jednostce. 
Biorąc pod uwagę powyższe wprowadza się Plan Audytu Wewnętrznego w Gminie 
Sieroszewice na 2021 rok. 
  
Wydanie niniejszego zarządzenia jest konieczne  i uzasadnione. 
 

 

 

 
Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski  
 


