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Prezydent

Miasta Bialegostoku
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Pani
El2bieta Karpowicz-Stankiewicz
Dyrektor Przedszkola
Samorzqdowego Nr 42

,,Niezapominaj ka"
ul. Ciepla l9,4.
l5-472 Bialystok

Dzialania kontrolne dotyczqce kierowanej przez Pani4 jednostki, z uwagi na panujqc4

syuacjg epidemiczn4, zostaly przeprowadzone przez pracownika Biura Kontroli Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku w siedzibie Biura Kontroli na podstawie upowaZnienia

Nr ORN-I.077.5 54.2020 z dnia 02 pu2dziemika 2020 roku w zakresie wybranych zagadnieri

gospodarki finansowej.

Dokonane czynnoSci kontrolne polegaj4ce na sprawdzeniu prawidlowodci

wykorzystania Srodk6w budZetowych, wydatkowania Srodk6w z wydzielonego rachunku

dochod6w oraz z Za{adowego Funduszu Swiadczeir Socjalnych wskazuj4 na poz)tywne

funkcjonowanie Przedszkola Samorz4dowego Nr 42 w Bialymstoku w kontrolowanym

obsz.arz.e.

Kontrol4 objgto okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

a w szczeg6lnodci zbadano prawidlowoS6 udokumentov"'ania poszczeg6lnych wydatk6w oraz

czy wydatki zostaly dokonane na podstawie zatwierdzonych przez uprawnione osoby

dowod6w, a lak2e czy dowody ksiggowe stanowi4ce podstawg wydatku odpowiadaly

wymogom przewidzianym w przepisach ustawy o rachunkowodci.
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Oceng pozytywn4 uzasadniaj4 dokonane w czasie kontroli ustalenia iaktyczne, kt6re

zostaly opisane w protokole kontroli podpisanym przez obie strony w dniu 03 grudnia

2020 roku. Do ustaleri zawartych w protokole nie wniesiono pisemnych zastrze2en.

W zawiqzku z pozltywn4 ocen4 dzialalnoSci jednostki odstqpiono od wydania zalecen

pokontrolnych.

PREZYDE MIASTA

dr hqb. * Trus*olatki

Otrzymuj4/Do wiadonT oSci :

1. Departament Edukacji

Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli: Joctnna Buchowiec. lel. 85 869 6815
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