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ZARZĄDZENIE NR .3 6  /2016 
Starosty Łowickiego

z dnia 4 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego na 2016 rok 
w Powiecie Łowickim

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1045 i 1890), art. 274 ust. 3
1 art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379. 911, 1146, 1626 i 1877:

1890; z 2016 r. poz. 195), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września
2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1480) oraz Komunikatem nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 
2013 r. w' sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów 
publicznych (Dz. Urz. MF. z 2013 r. poz. 15) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam do realizacji plan audytu wewnętrznego na 2016 rok w Powiecie 
Łowickim, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan audytu wewnętrznego realizowany jest w oparciu o „Kartę audytu 
wewnętrznego" ustanowioną zarządzeniem Nr 22/2016 Starosty Łowickiego z dnia 21 marca
2016 r. w sprawie wprowadzenia „Karty audytu wewnętrznego" oraz „Programem 
zapewnienia i poprawy jakości" ustanowionym zarządzeniem Nr 21/2016 Starosty 
Łowickiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia i wprowadzenia „Programu 
zapewnienia i poprawy jakości".

2. Zobowiązuję pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego do bezwzględnego 
przestrzegania postanowień wyszczególnionych w ust. 1 oraz do współpracy z audytorem 
wewnętrznym na rzecz realizacji planu audytu.

§ 3. Nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi 
Powiatu Łowickiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z 2015 r. poz. 532. 238. 1 117, 1130. 1 190. 1358, 1513, 1854. 2150. 1045, 1189. 1269. 1830 i
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Załącznik
do Zarządzenia Nr ./20I6 
Starosty Łowickiego 
z dnia 4 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia planu audytu 
wewnętrznego na 2016 rok 
w Powiecie Łowickim

Plan audytu wewnętrznego na 2016 rok w Powiecie Łowickim 

Planowane zadania audytowe.

Lp. Temat zadania audytowego Rodzaj
zadania Nazwa obszaru Jednostka poddana 

audytowi

1 System komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej.

zapewniające System kontroli 
zarządczej

Jednostki 
organizacyjne 

Powiatu Łowickiego

2 Udzielanie dotacji niepublicznym 
szkołom i placówkom zapewniające Dotacje

Starostwo Powiatowe 
w Łowiczu


