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w Biatymstoku, ul. Mieszka I 18

Dzialania kontrolne przeprowadzone przez pracownika Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego

w kierowanej przez Pani4 Szkole Podstawowej Nr 19 im. Mieszka I w zakresie sprawdzenia

prawidlowoSci wykorzystania irodk6w dotyczqcych finansowania zada'it z zakres;rt oSwiaty w

tym w zakresie dzialalnoSci finansowo - gospodarczej jednostki, wskazujE na pozytywne

funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w objgtym obszarze.

Okresem objEtym kontrolq byla dzialalno5d plac6wki od 01 stycznia 2018 roku do 31

grudnia 2018 roku. Oceng poz)'tywn4 uzasadniaj4 dokonane w czasie kontroli ustalenia

faktyczne, kt6re zostaly zawarte w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 17

kwietnia 2019 roku.

Stwierdzono uchybienia, kt6re zostaly usuniqte w trakcie prowadzonych czynno6ci

kontrolnych. W zakresie badania prawidlowoSci przyznanych i wyplaconych skiadnik6w

wynagrodzeri stwierdzono, przypadki, 2e dodatek funkcyjny nie byl wyptacany dla wszystkich

uprawnionych do otrzymania dodatku pracownik6w pomimo, 2e dodatek taki zgodnie z

przyjgtym wjednostce regulaminem wynagrodzenia pracownikom tym przyslugiwai. W trakcie

kontroli podjgla Pani decyzjg i poinformowala o przyznaniu i wyplacie pozostalym

uprawnionym do otrzymania dodatku funkcyjnego pracownikom z wyr6wnaniem od stycznia
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2018 roku. W trakcie dalszej analizy wynagrodzeir stwierdzono, 2e dodatek specjalny

przyznano dla pracownika bezterminowo, co sprzeczne bylo z zasadami gospodarki finansowej

okreSlonymi dlajednostek sektora finans6w publicznych -jednostek budZetowych j akq j est SP

nr 19 w tym zasadami dokonywania wydatk6w ze drodk6w publicznych, okreSlonymi w art. 44

oraz art.254 ustawy z dnia 27 .08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 2077,

ze zm.) oraz zasadami roczno(ci budzetu okeSlonej w art. 21i ww. ustawy. Maj 4c na uwadze

obowiqzujqce przepisy poinformowano PaniQ, ze dodatki specjalne powinny byt, przyznawane

w ramach rocznego planu finansowego i za okesowe zwigkszenie obowipk6w sluZbowych.
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Otrzymujq/Do wiadomoSci :

l. Departament Edukacj i

Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli: Wioletta Biiuta tel. 85 869 6816


