
w sprawie wprowadzenia „Ksi
w Urzędzie Miejskim w Lip nie”

Na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z pó
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu 
wewnętrznego (Dz.U 2010, nr 21, poz. 108) oraz rea
Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewn
przez Ministra Finansów w Komunikacie Nr 8 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie: 
standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora fina
2010, nr 5, poz.24) zarządza si
 

Przyjmuje się „Księgę procedur audytu w
treści określonej w załączniku do niniejszego Zarz

Wykonanie Zarządzenia powierza si

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisan
2011 roku. 

 

Zarządzenie Nr 36 
Burmistrza Miasta Lipna 
z dnia 24 maja 2011 roku 

 
wprowadzenia „Księgi procedur audytu wewn

nie” 
 
 

Na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm) w związku z zapisami art. 272 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó

dzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu 
trznego (Dz.U 2010, nr 21, poz. 108) oraz realizując Międzynarodowe Standardy 

Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (Standard Atrybutów 1000) opublikowane 
przez Ministra Finansów w Komunikacie Nr 8 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie: 

ętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U.MF. 
dza się co następuje: 

§ 1 
 

 procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim
niku do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 2 

 
dzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu. 

 
§ 3 

 
ycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

audytu wewnętrznego  

Na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. 
apisami art. 272 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) i 
dzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu 

dzynarodowe Standardy 
trznego (Standard Atrybutów 1000) opublikowane 

przez Ministra Finansów w Komunikacie Nr 8 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie: 
nsów publicznych (Dz.U.MF. 

dzie Miejskim w Lipnie”  o 

ą od dnia 1 maja  


