
WPLYNELO

URZ.{I) MILISKI W BI,ALY SfOKU URZAD lll

Kancelaria c)96lrgj DJ

E SKI V" BIALI :r1S t 'i^ '' I

KAtlCELti Lt.10._'! :i-il

l)nla 2020 -0i- 2 0

2020 -07- 2 0

WYSLANCYK
+ffiSs

ffi Talqczniki szt....,.,,,

Biaiystok, I lipca 2020 r.
Prezydent

Miasta Bialegostoku

BKU.1711.09.2020

Pani
Jolanta Kalinowska
Dyrektor
Przedszkola Samorzqdowego Nr 4
ul. Sok6lska 2
w Biatymstoku

Dzialania kontrolne przeprowadzone przez pracownika Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego

w kierowanej przez Pani4jednostce w zakresie sprawdzenia wybranych zagadnieri gospodarki

finansowej Przedszkola Samorz4dowego Nr 4. ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w dotycz4cych finansowania zadafi z zakesu oSwiaty

wskazuj4 na pozytywne funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w objgtym obszarze.

Okresem objgtym kontrol4 byla dzialalno5i plac6wki od 0l stycznia 2019 roku do

3l gn:dnia 2019 roku. Oceng pozyywn4 uzasadniaj4 dokonane w czasie kontroli ustalenia

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

08 lipca 2020 roku. W trakcie kontroli podjgla Pani czynnoSci zmierzaj4ce do

wyeliminowania nieprawidlowoSci.

W zakresie prawidlowoSci zakwalifikowania wydatk6w do wlasciwych podzialek

klasyfikacji bud2etowej zgodnie z zasadami rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia

2 marca 2010r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w

i rozchod6w oraz Srodk6w pochodz4cych ze 2r6del zagranicznych

(.t. Dz.U. 2014r. poz. 1053 ze zm.), stwierdzono, ze w okresie kontrolowanym wydatki

dotycz4ce odprowadzenia Sciek6w nieprawidlowo ujmowano w $ 4260 - ,,Zakup energii",
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natomiast zgodnie z klasyfikacj4 bud2etowq wydatki te powinny byi ujmowane w g 4300 -
,.Zakup uslug pozostalych". W trakcie czynnoSci kontrolnych dokonano prawidlowej korekty

wydatk6w poniesionych w 2020 r.. dotycz4cych odprowadzania 5ciek6w.

Ponadto stwierdzono, 2e w 2019 r. przeprowadzono remont podlogi na kwotg 34.000,00 zl. z

czego 30.000,00 zl zostalo zaklasyfikowane prawidlowo w $ 4270 -.,Zakup uslug

remontowych". natomiast kwota w wysokoSci 4.000.00 zl zostala ujgta nieprawidlowo

w $ 4300 ,.Zakup uslug pozostalych". W zwi4zku z tyfi, 2e remont przewyZszal kwotg

przyznanych Srodk6w naleZalo dokonai korekty do planu finansowego w poszczeg6lnych

paragrafach.

W wyniku kontroli delegacji stwierdzono r6wnie2 nieprawidlowe rozliczenie kosZ6w

podr62y slu2bowej krajowej, poprzez naliczenie i wyplacenie w trzech przypadkach diet

w nieprawidlowej wysokoSci. Ustalono. ze poryzsze delegacje dotyczyly j ednej osoby

i w og6lnym rozliczeniu nie wyst4pily naleZnoSci i zobowiqzania z tltutu rozliczenia

delegacji. W trakcie kontroti podjgla Pani dzialania. polegajqce na zobowipaniu gl6wnego

ksiggowego do wlaSciwego stosowania zasad okreSlonych w przepisach rozporz4dzenia

Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nale2nodci

przysluguj4cych pracownikowi zatrudnionemu w'paristwowej lub samorz4dowej jednostce

sfery bud2etowej z tytulu podr62y sluZbowej (Dz. U. z 2013 r. poz.167).

W wyniku sprawdzenia wyrywkowo wybranych um6w zawieranych ptzez Przedszkole,

kt6rych zawarcie powodowalo powstawanie zobowiqzah pienig2nych stwierdzono, 2e nie

byly one kontrasygnowane przez gl6wnego ksiggowego. W tracie kontroli zobowi4zala sig

Pani do przedkladania um6w gl6wnemu ksiggowemu w celu zloZenia przez niego podpisu

potwierdzaj4cego wykonanie wstgpnej kontroli zgodno6ci zobowi4zania wynikaj4cego

z umowy z planem finansowym jednostki.
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