PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldyb÷s
kontrolierius 2009-12-03 įsakymu Nr.
KT-26
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS KONTROLöS IR AUDITO TARNYBOS 2010
METŲ VEIKLOS PLANAS

Ei.N
r.

PRIEMONöS PAVADINIMAS

1
1.1

Finansiniai auditai :
Baigiami finansiniai auditai, prad÷ti 2009 metais
„Aušros‘ gimnazijos

1.2

Kriukų pagrindin÷s mokyklos

1.3

Joniškio rajono savivaldyb÷s administracijos

1.4
1.5

Rudiškių pagrindin÷s mokyklos
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus

1.6
2
2.1

Gaižaičių pagrindin÷s mokyklos
Išvadų pateikimas
Savivaldyb÷s 2009 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio finansinis (teis÷tumo) auditas ir išvados d÷l
Savivaldyb÷s 2009 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio bei d÷l savivaldyb÷s biudžeto ir turto valdymo,
naudojimo parengimas ir pateikimas savivaldyb÷s tarybai
Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto ir
valstyb÷s patik÷jimo teise savivaldybei valdyti perduoto
turto 2009 m.ataskaitų finansinis (teis÷tumo) auditas ir
išvadų d÷l šių ataskaitų pateikimas savivaldyb÷s tarybai.
Baigiami 2009 metais prad÷ti veiklos auditai

2.2

3
3.1
3.2
4
4.1

Biudžeto pajamų administravimo veiklos auditas
Kvalifikacijos k÷limo organizavimas savivaldyb÷je
Viso darbo dienų
Pradedami finansiniai (teis÷tumo) auditai 2010 metais:
Joniškio Savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų finansiniai
(teis÷tumo) auditai (pagal atranką) tikslu pateikti išvadą d÷l
savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto ir
patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto ataskaitų, d÷l
pateiktų tvirtinti savivaldyb÷s 2010 m. konsoliduotų
ataskaitų rinkinio

Apimtis
darbo
dienomis

FINANSINIO IR VEIKLOS AUDITO IR KONTROLöS PRIEMONIŲ ATLIKIMAS
Vykdymo
terminas

170

2010-05-01

40

2010-06-01

35

2010-07-01

40

2010-04-30

285
6
įstaigos
120

.
2011-05-01

4.2

Sąskaitų likučių perk÷limo iš 2009-12-31 į 2010-01-01
ryšium su VSAFAS diegimu patikrinimas (atrankos būdu)

30

2010-10-01

4.3

Gamtos apsaugos specialiosios programos finansinis
(teis÷tumo) auditas

30

2011-04-30

2
Kontrol÷s priemon÷s

6

Ribotos apimties patikrinimai

40

Kitos funkcijos
Patikrinimai, auditai savivaldyb÷s tarybos pavedimu
Išvadų rengimas d÷l Savivaldyb÷s naudojimosi bankų
kreditais, paskolų ÷mimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir
laidavimo kreditoriams už savivaldyb÷s kontroliuojamų
įmonių imamas paskolas, d÷l koncesijų suteikimo
tikslingumo ir sutarties pasirašymo bei kitais įstatymų
numatytais atvejais
Gyventojų skundų nagrin÷jimas
Atsakymų į tarybos narių paklausimus rengimas
Informacijos valstybinių institucijų ir įstaigų, savivaldyb÷s
tarybos, kontrol÷s komiteto prašymais teikimas
Audito priežiūros ir peržiūros vykdymas pagal savivaldyb÷s
kontrolieriaus nustatytą tvarką (planuojama 1 auditui 2
dienas)
Tarnybos darbo organizavimas ir valdymas

23

Kontrol÷s ir audito tarnybos darbo organizavimas
Dalyvavimas savivaldyb÷s tarybos, komitetų pos÷džiuose,
pasitarimuose.
Bendradarbiavimas su kitomis valstybin÷mis institucijomis
ir įstaigomis.
Kontrol÷s ir audito tarnybos ketvirtinių ataskaitų rengimas
ir teikimas Kontrol÷s komitetui
Kontrol÷s ir audito tarnybos metin÷s veiklos ataskaitos
rengimas ir teikimas savivaldyb÷s tarybai
Mokymai, kvalifikacijos k÷limas
Vidaus audito tarnybos ataskaitų gavimas ir jų peržiūra
Viso darbo dienų

30

Savivaldyb÷s kontrolier÷

SUDERINTA:
Savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s
Komiteto 2009 m. gruodžio 3d.
pos÷dyje, protokolas Nr. 5

2010 m. IIIIV ketvirčiais
Esant
poreikiui

558

Alma Žukauskyt÷

