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Dzialaria kontrolne przeprowadzone przez pracowrika Biura Kontroli Urzgdu
Miejskiego

w

Bialymstoku

w

kierowanej przez Pani4 jednostce

wybranych zagadnieri gospodarki finansowej,

ze

w

zakresie sprawdzenia

szczeg6lnym uwzglgdnieniem

prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w dotyczqcych finansowania zadai z zakresu oSwiaty

wskazuj4 na poz)tywne funkcjonowanie Szkoly Podstawowej

Nr 26 w

Bialymstoku

w kontrolowanym obszarze.
Okresem objgtym kontrol4 byia dzialalnoSi plac6wki od 01 stycznia 2019 roku do

3l

grudnia 2019 roku. Oceng pozy,tywnE uzasadniaj4 dokonane w czasie kontroli ustalenia

faktyczne, kt6re zostaly zawarte w protokole kontroli podpisanym przez obie strony w dniu
30 lipca 2020 roku.

Zwr6cono jedynie uwagg na nieprawidlo*oSci w zakresie kwalifikowania wydatk6w do
wlaSciwych podzialek klasyfikacji bud2etowej zgodrie z zasadami rozporz4dzenia Ministra
Finans6w z dnia2 marca 2010 r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w,

przychod6w

i

rozchod6w oraz Srodk6w pochodz4cych ze 2rodel zagranicznych (,.1. Dz.U.

z 2014 r. poz. '1053 ze zm.). Stwierdzono, 2e w okresie kontrolowanym wydatki dotycz4ce
ul. Slonimska | , l5-950 Biatystok. tel. 85 869 6002. fax 85 869 6265, e-mail: prezydent@um.bialystok.pl
lnfolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku tel.85 879 79 79

zakupu nag6d dla uczestnik6w konkurs6w organizowanych przez szkolg, nieprawidlowo

ujmowano

w

paragrafie 4210 ..Zakup material6w

i

wyposzr:Zenia".

Do

klasyfikowania

wydatk6w na nagrody rzeczowe sluZy paragraf 4190 ..Nagrody konkursowe". kt6ry zgodnie

z

rozporz4dzeniem obejmuje nagrody dla os6b fizycznych, os6b prawnych

jednostek organizacyjnych. w tym r6wniez zakup nagr6d rzeczowych

i

lub

innych

zaewidencjonowany

powinien byd na koncie 409 ,,Pozostale koszty rodzajowe".

W zawi4zku z pozytywnq ocenq dzialalno5ci jednostki odst4piono od wydania
pokontrolnych.
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1. Departament Edukacj i
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Sprawg prowadzi:

Biuro Kontroli: Joanna Buchowiec tel. 85 869 6815
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