












412 Agnieszka Herdan

Niezbydnym elementem efektywnego funkcjonowania audytu
wewnytrznego jest przygotowanie pisemnych procedur kontroli
w poszczeg6lnych obszarach. W chwili obecnej najwiyksze trudnosci 
zaobserwowac mozna w ramach opracowywania procedur w zakresie 
zwrotu srodk6w publicznych oraz zarz&dzania i kontroli srodk6w 
z Unii Europejskiej (zob. rys. 4). 
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D Wsti.pna ocena celowosci zaciiigania zobowi11zan finansowych i dokonywania wydatk6Y. 
■ Pobieranie i gromadz.enie srodk6w publicznych.
D Tryb posti.powania w zakresie zam'iwien publicznych.
■ Zwrot srodk6w publicznych.
■ Zarntdzanie i kontrola srodk6w z UE.

Rys. 4. Obszary wyst�powania pisemnych procedur 

Zr6dlo: opracowanie wlasne: Informacja na temat kontroli finansowej i audytu we
wn�trznego w JSFP - grudzien 2005, http://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=38 

Podsumowanie 

- Gmina to najmniejsza jednostka samor�du terytorialnego, maj&
ca za zadanie zaspokajanie potrzeb spolecznosci lokalnej.

- Gminy, wykonuj&c swe zadania, administruj& srodkami komunal
nymi, jak r6wniez mag& pozyskiwac srodki finansowe z innych
ir6del, w tym z Unii Europejskiej. Zarz&dzanie publicznymi srod
kami wymaga wprowadzenia mechanizm6w kontrolnych, jak r6w

niez szerszego spojrzenia i wskazania sposob6w efektywniejszego
gospodarowania powierzonym mieniem.
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- Zadania te ma spelniac nowy element kontrolno-doradczy, jakim
jest audyt wewnytrzny.

- Wiykszosc jednostek utworzyla, co prawda, kom6rki audytu we
wnytrznego, ale nie wszystkie elementy tego nowego rozwi&zania
zostaly wprowadzone. Sprawia to, ze nie jest on w stanie sprawnie
funkcjonowac i realizowac zalozonych cel6w.
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