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Dzialania kontrolne przeprowadzone przez pracownika Biura Kontroli Urzgdu

Miejskiego w kierowanej przez Paniq jednostce w zakresie sprawdzenia wybranych zagadniei

gospodarki finansowej Przedszkola Samorz4dowego Nr 44 ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

prawidlowoSci uykorzystania drodk6w dotycz4cych finansowania zadai z zakesu o3wiaty

wskazujq na pozl.tylvne funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w badanym obszarze.

Okresem objgtym kontrolq byla dzialalnodi plac6wki od 0l stycznia 2020r. do 31

grudnia 2020r. Oceng pozltyrvn4 uzasadniaj4 dokonane w czasie kontroli ustalenia faktyczne,

kt6re zostaly zawarte w protokole kontroli podpisanym przez strony w dnfu 22 kwietnia 2021r.

W trakcie kontroli podjgla Pani r6wnieZ czynnodci zmierzq4ce do wyeliminowania

nieprawidlowoSci.

W zakresie kontroli akceptacji dokument6w pod wzglgdem merytorycznym, formalno-

rachunkowym oraz ich zatwierdzania do wlplaty stwierdzono, ze faktury i dokumenty

zatwierdzane byly l4cznie przez dyrektora i gl6wn4 ksiggow4 co bylo niezgodne z zapisuni

regulaminu kontroli wewngtrznej oraz sporzqdzuia dokument6w finansowo - ksiggowych

oraz stanowilo naruszenie przepis6w art. 53 i 54 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie kontroli dyrektor przedszkola zmienil piecz4tkg, dostosowuj4c jej treS6 do

obowiqzujqcych przepis6w. Obecnie spelnia ona wymogi zawarte w regulaminie kontroli

ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel.85 869 6002, fax 85 869 6265, e-mail

Infolinia Urzgdu Mieiskiego w Bialymstoku - tel' 85 879 79 19
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wewnQtrznej jak r6wnie2 jest zgodna z przepisami art. 54 ustawy o finansach publicznych

w mysl kt6rych, gl6wny ksiggowy powinien dokonywai wstgpnej kontroli: zgodnosci operacji

gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletnoSci i rzetelnosci dokument6w

dotycz4cych operacji gospodarczych i finansowych. Natomiast dowody do wyplaty

zatwierdzane bgd4 przez dyrektora jednostki, kt6ry jest dysponentem Srodk6w publicznych

i jest odpowied zialrly za caloS6 gospodarki finansowej (art. 53 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych Dz. U. 2202lr. poz. 305).

Oceng po4tywn4 uzasadniaj4 dokonane w czasie kontroli ustalenia faktyczne, kt6re

zostaly opisane w protokole kontroli. W zwiTku z poz>4ywn? ocen4 dzialalnosci

kontrolowanej jednostki odst4piono od wydania zaleceri pokontrolnych.
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