UCHWAŁA NR 128.31.2021
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 5 maja 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Opatowie
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opatowie, stanowiącym
załącznik do Uchwały Nr 27.77.2019 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie, zmienionej Uchwałą
Nr 81.78.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr 104.138.2020 z dnia 20 listopada 2020 r. oraz
Uchwałą Nr 106.141.2020 z dnia 30 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 13 ust. 18 przyjmuje brzmienie:
„18. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego, symbol AW.”;
2) § 55 otrzymuje brzmienie:
„55. 1. Pracą Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego kieruje audytor wewnętrzny.
2.
Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Staroście.
3.
W skład Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego wchodzi:
1) stanowisko ds. audytu wewnętrznego;
2) audytor wewnętrzny.
4.
Do zadań Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego należy:
1) przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem
przewidzianym w przepisach prawa;
2) wykonywanie identyfikacji i analizy ryzyka w zakresie niezbędnym
w planowaniu rocznym i planowaniu zadania audytowego;
3) przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na
analizie ryzyka;
4) przeprowadzenie audytu zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego;
5) przeprowadzenie audytów poza planem rocznym, podejmowanych
w porozumieniu ze Starostą;
6) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
7) wykonywanie czynności doradczych, w tym możliwości przedstawienia
opinii lub wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania
Starostwa lub/i jednostek organizacyjnych Powiatu.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania audytu, w tym uprawnienia, kompetencje
i zadania audytora określają odrębne przepisy wewnętrzne.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom komórek organizacyjnych i pracownikom na
samodzielnych stanowiskach pracy Starostwa Powiatowego w Opatowie.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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