
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4  
40-098 Katowice

SPRAWOZDANIE

Z  WYKONANIA  PLANU  AUDYTU  ZA  ROK  2014

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1)

L.p. Nazwa jednostki 
1 2

1. URZĄD MIASTA KATOWICE
ul. Młyńska 4, Katowice

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego 2) 

L.p. Imię i nazwisko Nazwa stanowiska Numer 
telefonu

Adres poczty 
elektronicznej

Wymiar 
czasu 
pracy 

(w 

Kwalifikacj
e zawodowe 

3)

Udział w szkoleniach 
w roku 

sprawozdawczym 
(w dniach)1 2 3 4 5 6 7 8

1. Elżbieta Solska-Kuchciak

Audytor 
Wewnętrzny

Naczelnik Wydziału
Audytu i Kontroli

032/2593795 elzbieta.solska-
kuchciak@um.katowice.pl 1 etat Egzamin 

MF 2

2. Anita Wołczew Audytor 
Wewnętrzny 032/2593717 anita.wolczew@um.katowice.pl 1 etat Egzamin 

MF 3
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1 2

Czy w roku sprawozdawczym dokonywano 
udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego? 4) TAK / NIE

                           
1) Należy wpisać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz wszystkie jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 274 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157,  
poz.1240)
2) Należy wpisać dane wszystkich osób zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego, według stany na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.
3) Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 286 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. Należny wpisać odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, aplikacja NIK, inspektor kontroli  
skarbowej, biegły rewident, egzamin MF. W przypadku braku kwalifikacji zawodowych należy wpisać "-".
4) Niepotrzebne skreślić

3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

L.
p.

Temat zadania 
audytowego)

Zadanie 
zapewniające 

(Z) 

albo 
czynność 

doradcza (D) 
6)

Audyt 
wewnętrzny 

zlecony 6)

Typ obszaru 
działalności, 

w którym 
przeprowadzono 

zadanie 
audytowe  6)

Obszar 
działalności 
związany z 

dysponowaniem 
środkami, o 

których mowa 
w art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 
27.08.2009r. o 

finansach 
publicznych 6)

Opis obszaru 
działalności 

wspomagającej7)

Liczba audytorów 
wewnętrznych 

przeprowadzających 
zadanie audytowe 

(w etatach)

Czas przeprowadzenia 
zadania audytowego 

(w dniach)

Powołanie 
rzeczoznawcy

Plan 8) Wykonanie Plan 8) Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Gospodarka 
odpadami 

komunalnymi cz. II
(w tym obsługa i 
windykacja opłat 

komunalnych)

Z/D TAK / NIE Podstawowa / 
Wspomagająca TAK / NIE Zarządzanie 2 2

02 stycznia - 
28 luty 
2014r.

02 stycznia - 
26 marca
2014r. 

TAK / NIE

2.

Prowadzenie spraw 
sądowych, których 

stroną jest 
Prezydent Miasta 

działający w imieniu 
Skarbu Państwa

Z/D TAK / NIE Podstawowa / 
Wspomagająca TAK / NIE Zarządzanie 2 2

01 marca - 
31 maja
2014r.

01 marca - 
30 maja
2014r.

TAK / NIE
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3.

Koordynowanie 
spraw w zakresie 

rozpatrywania 
petycji, skarg i 

wniosków 
mieszkańców

Z/D TAK / NIE Podstawowa / 
Wspomagająca TAK / NIE Zarządzanie 2 2

02 czerwca
31 sierpnia 

2014r.

02 czerwca
29 sierpnia

2014r.
TAK / NIE

4.
Zajęcia dodatkowe 
w przedszkolach 

opłacane z dotacji Z/D TAK / NIE Podstawowa / 
Wspomagająca TAK / NIE Zarządzanie 2 2

01 września
31 grudnia

2014r.

01 września
29 grudnia

2014r.
TAK / NIE

4.    Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

L.p.

Temat zadania 
zapewniającego lub 
przedmiot czynności 

doradczej 5)

Zadanie 
zapewniające 

(Z) albo 
czynność 

doradcza (D) 
6)

Efekty przeprowadzenia 
zadania audytowego 9)

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub 
opinie i wnioski

1 2 3 4 5 6

1.

Gospodarka odpadami 
komunalnymi

(Cz. II)
Z/D

Identyfikacja 
znaczącego ryzyka, 

zwiększenie 
efektywności działania 
w obszarze  nadzoru 

nad gospodarowaniem 
odpadami 

komunalnymi

Wydano  łącznie 5 zaleceń.  
 

Zalecenia zostały skierowane do  Naczelnika 
Wydziału Kształtowania Środowiska:

1.
Podjęcie działań zmierzających do uzyskania 

pewności, iż ewidencja nieruchomości znajdujących się 
na terenie miasta Katowice obejmuje wszystkie 

nieruchomości zamieszkałe, których właściciele winni 
złożyć deklaracje o wysokości opłaty za odpady 

komunalne. 
2.

W celu wyeliminowania ryzyka zagubienia dokumentu 
papierowego deklaracji, bądź wyeliminowania ryzyka 
niewykrycia zaległości ponoszenia opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych wprowadzenie obowiązku 

Przeprowadzone czynności audytowe wykazały, 
że w okresie największego natężenia wpływu do 

Urzędu Miasta Katowice deklaracji opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ogromna ilość dokumentów do przyjęcia i 

opracowania przez młodą kadrę pracowników 
Referatu ds. Systemu Gospodarowania 

Odpadami Komunalnymi WKŚ znacząco 
spotęgowała tempo pracy, co miało bezpośredni 

wpływ na ilość popełnionych pomyłek, 
przeoczeń i uchybień w procesie weryfikacji i 

ewidencjonowania deklaracji.

W wyniku osłabienia w Referacie ds. Systemu 
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 
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prowadzenia sukcesywnych działań polegających na 
weryfikacji zawartość wszystkich założonych teczek, 

celem potwierdzenia zgodności danych 
wprowadzonych do systemu „ODPADY-wymiar” z 
informacją przedstawioną w deklaracji papierowej.

3.
Zobowiązanie pracowników do przestrzegania zasady 

bieżącego uzupełniania teczek spraw oraz sporządzanie 
notatek służbowych na okoliczność prowadzonych 

telefonicznie, bądź ustnie wyjaśnień w związku 
z przyjmowanymi deklaracjami „opłaty śmieciowej” i 

dołączanie ich do dokumentacji sprawy.
4.

Wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem przez 
pracowników zasady dokładnego ustalania 

rzeczywistego stanu ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość w niejasnych informacjach 

przekazywanych w deklaracjach.
5.

Celem stałego monitowania ilości miejsc-
nieruchomości, z których odbierane są odpady 

komunalne, wzmocnienie nadzoru nad wypełnianiem 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Katowicach warunków określonych w 
§5 pkt4 umowy zawartej dnia 21.06.2013r.

WKŚ nadzoru nad sposobem dokumentowania 
czynności podejmowanych w ramach 

weryfikacji składanych deklaracji opłat, nie 
sporządzano notatek służbowych z ustaleń 

dokonywanych telefonicznie, co wpłynęło na 
brak zapewnienia, że zarządzanie procesem 

pozwala osiągnąć zamierzony cel.

Przeprowadzone czynności audytowe wykazały 
osłabienie nadzoru nad  egzekwowaniem przez 
pracowników WKŚ warunków umowy z dnia 

21.06.2013r. określonych w §5 pkt 4, 
zobowiązujących Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Katowicach do 
przedkładania wykazów nieruchomości, z 
których zaczęto lub zakończono odbierać 

odpady komunalne, co wpłynęło na ograniczenie 
możliwości nadzorowania właścicieli 

nieruchomości w zakresie wypełniania 
obowiązku ponoszenia opłaty wynikającej z 

art.6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

2.

Prowadzenie spraw 
sądowych, których 

stroną jest Prezydent 
Miasta działający w 

imieniu Skarbu 
Państwa.

Z/D

Identyfikacja 
znaczącego ryzyka, 

zwiększenie 
uczestnictwa  i 

współpracy wydziałów 
merytorycznych (w 

szczególności 
Wydziału Gospodarki 

Mieniem) 
w oględzinach 

nieruchomości będącej 

Wydano łącznie 5 zaleceń:
 
A.  Do Naczelnika Wydziału Gospodarki  Mieniem, 
aby:

1.
Określił i sformułował na piśmie zasady wyznaczania 

pracowników do udziału na wniosek radcy prawnego w 
oględzinach nieruchomości będącej przedmiotem 

postępowania sądowego, z uwzględnieniem sposobu 
dokumentowania podejmowanych działań oraz ich 

weryfikowania.
2.

Przeprowadzone czynności audytowe wykazały, 
że brak ustalonych procedur działania w 

zakresie wyznaczania i udziału pracownika 
Wydziału Gospodarki Mieniem w 

organizowanych przez sąd oględzinach 
nieruchomości oraz nadzoru nad rzetelnością 
prowadzonych działań skutkuje zaniechaniem 

przez pracowników brania udziału w tego 
rodzaju wizjach lokalnych oraz pozbawia 
merytorycznego wsparcia radcę prawnego 

występującego w prowadzonym postępowaniu
 sądowym w roli pełnomocnika Prezydenta 
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przedmiotem 
postępowania 

sądowego - zgodnie z 
wnioskiem radcy 

prawnego.

Wzmocnienie nadzoru 
nad przestrzeganiem 

przez radców 
prawnych 

prowadzących 
postępowania sądowe 
terminów realizacji 

czynności 
procesowych 
ustalonych w 
procedurach.

Wzmocnił nadzór nad przestrzeganiem terminów 
udzielania odpowiedzi na korespondencję wpływającą 

z Wydziału Prawnego i dotyczącą postępowań 
sądowych, których stroną jest Prezydent Miasta 

działający w imieniu Skarbu Państwa. 

B.  Do Naczelnika Wydziału Prawnego, aby:
3.

Wzmocnił nadzór nad przestrzeganiem przez radców 
prawnych prowadzących postępowania sądowe 

terminów realizacji czynności procesowych ustalonych 
w procedurach.

4.
Wzmocnił nadzór nad starannością tworzenia 

dokumentacji postępowań sądowych.
5.

Uzupełnił obowiązujące w Wydziale procedury w 
obszarze prowadzenia spraw sądowych związanych z 

dochodzeniem należności Miasta Katowice lub Skarbu 
Państwa o czynność związaną z wystąpieniem do sądu 
o nadanie nakazowi płatności klauzuli wykonalności ze 

wskazaniem czasu/terminu wykonania działania.

Miasta.

 Niepodejmowanie działań monitorujących 
przestrzeganie przez radców  prowadzących 

postępowania sądowe terminów ustalonych w 
procesie działania  zwiększa 

prawdopodobieństwo nieuzasadnionego 
wydłużania okresu prowadzenia spraw i 
wykonywania poszczególnych czynności 

procesowych.
 

 

3.

 
Koordynowanie spraw 

w zakresie 
rozpatrywania petycji, 

skarg i wniosków 
mieszkańców.

Z/D Identyfikacja ryzyka, 
zwiększenie 

efektywności działania 
w obszarze 

rozpatrywania petycji, 
skarg i wniosków 

mieszkańców.

Wydano 2 zalecenia:

A. Naczelnikom:  Wydziału Gospodarki Mieniem i 
Wydziału Edukacji, aby:

Celem budowania i zachowania dobrej współpracy 
oraz wyeliminowania opieszałości w przekazywaniu do 

Wydziału Organizacji i Zarządzania 
informacji/stanowiska dotyczącej złożonej skargi 

zarządzili, ażeby ustosunkowanie się do zarzutów w 
niej podniesionych nastąpiło zgodnie z terminem 

wskazanym przez Naczelnika WOZ.

B. Naczelnickom niżej wymienionych komórek 
organizacyjnych:

Przeprowadzone czynności audytowe wykazały, 
że na skutek nieprzestrzegania Zasad 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
w Urzędzie Miasta Katowice w zakresie 

wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za 
zgłaszanie do rejestracji w CRSW skarg i 

wniosków oraz przekazywanie zgromadzonej w 
tej sprawie dokumentacji, postępowania 

wyjaśniające oraz w sprawie rozpatrywania 
skarg i wniosków prowadzą pracownicy, w 

których zakresach obowiązków nie 
uwzględniono tych czynności.

Słaby nadzór nad respektowaniem zasad 
przyjętej organizacji rozpatrywania skarg oraz 
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- Wydziału Sportu i Turystyki,
- Urzędu Stanu Cywilnego,
- Wydziału Budownictwa,
- Wydziału Kształtowania Środowiska,
- Wydziału Gospodarki Mieniem

aby uzupełnili zakresy zadań tych pracowników, 
którzy wykonują czynności dotyczące wyjaśniania 

oraz gromadzenia dokumentacji w sprawie 
rozpatrywania skarg i wniosków. 

wniosków w Urzędzie Miasta Katowice,  w 
szczególności przestrzegania terminów 

przekazania pisemnej informacji/ stanowiska 
dotyczącej złożonej skargi spowodował, iż 
nieliczne komórki organizacyjne UMK nie 

uprzedziły pracowników WOZ o konieczności 
przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na 

skargę. 

4.

Zajęcia dodatkowe w 
przedszkolach 

opłacane z dotacji. Z/D

Nie zidentyfikowano 
ryzyk w badanym 

okresie

Przeprowadzone czynności audytowe nie wykazały 
słabych stron analizowanego procesu, które swoimi 

skutkami rodziłyby istotne ryzyko naruszenia 
przepisów prawa obowiązujących w audytowanym 
zakresie oraz miałyby negatywny wpływ na jakość 

zarządzania obszarem organizacji zajęć 
dodatkowych w miejskich przedszkolach.

W związku z powyższym zalecen nie wydano.

-
 

                                 
5) Należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze, również te, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego.
6) Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową, charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką; zapewnia  
sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami.
7) Kolumnę należny wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 5 działalności wspomagającej, wpisując odpowiednio: "Gospodarka finansowa" albo "Zakupy", albo "Zarządzanie mieniem", albo "Bezpieczeństwo", albo  
"Systemy informatyczne, albo "Zarządzanie".
8) W przypadku zadań audytowych, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego należny wpisać "-".
9)  Należy wybrać  odpowiednio "Zapewnienie  o  prawidłowości  działania"  albo "Wzrost  efektywności  i  skuteczności  działania",  albo "Zwiększenie  bezpieczeństwa  zasobów",  albo "Wykrycie  znacznej  nieprawidłowości",  albo  
"Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem", albo "Identyfikacja znacznego ryzyka", albo "Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej".
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5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

L.p.
Temat zadania zapewniającego, 

którego dotyczą czynności sprawdzające

Czas przeprowadzenia czynności 
sprawdzających

(w dniach roboczych)

Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających 
czynności sprawdzające

(w etatach)
1 2 3 4

1.

Zamówienia publiczne w projektach realizowanych przez placówki 
oświatowe Miasta Katowice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 2 2

2. Infrastruktura kanalizacyjna – realizacja inwestycji w zakresie 
przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej. 2 2

3. Wykorzystanie biletów komunikacji miejskiej do celów służbowych. 2 2

4. Nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę w Katowicach. 2 2

5. Gospodarka odpadami komunalnymi. 2 2

6. Kontrole w szkołach i placówkach oświatowych. 2 2

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Nie dotyczy.
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7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym 10)

Brak.

Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli
    AUDYTOR WEWNĘTRZNY
     
     (-) Elżbieta Solska-Kuchciak

                                     12 stycznia 2015r.                

  ................................ .......................................................................................................................
                (data)        (podpis i pieczęć koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

               (-) Marcin Krupa

     13 stycznia 2015r.
  

    .................................           .....................................................................................
            (data)                          (podpis i pieczęć Prezydenta Miasta Katowice)

______________                                  

10) W tym propozycje zmian do obowiązujących regulacji dotyczących audytu wewnętrznego
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	Temat zadania zapewniającego, 
	którego dotyczą czynności sprawdzające
	(w dniach roboczych)
	(w etatach)

