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Wydział Kontroli 

 

 

Sprawozdanie z kontroli  za  2019 rok 

 

 

Lp. Podmiot 

kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowa-

dzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość 

zaleceń, 

wniosków, 

uwag1 

Zakres wydanych zaleceń, wniosków, uwag1 

1. Przedszkole nr 5 

„Plastuś” w Koninie,  

ul. Budowlanych 4. 

 

28.01.2019-

15.02.2019 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków publicznych z 

tytułu wynagrodzeń dla pracowników 

administracyjno-obsługowych wg 

przyjętego regulaminu wynagradzania 

na 2018 rok. 

3 zalecenia Przestrzegać zapisów § 8 ust. 4 w związku z ust.  1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.             

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych              

w zakresie prawidłowego wypłacania  nagrody  

jubileuszowej.  

Przestrzegać, aby planowane w tabelach kalkulacyjnych 

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń wydatki dotyczące 

zwyżki dodatku stażowego były zgodne ze stanem 

faktycznym wynikającym z algorytmów obliczania stażu,    tj. 

zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 

maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych.                  

W ramach kontroli zarządczej, wynikającej z art. 68,                   

w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych,  dołożyć wszelkich starań, by 

planowanie składników wynagrodzenia na dany rok 

budżetowy odbywało się w sposób zgodny                                         

z zapotrzebowaniem jednostki.  

2. Przedszkole nr 15 

,,Mali Przyrodnicy”  

w Koninie,  

ul. 11 Listopada 32. 

28.01.2019-

15.02.2019 

Prawidłowość planowania  i 

wydatkowania środków publicznych z 

tytułu  wynagrodzeń dla pracowników 

administracyjno-obsługowych wg 

4 zalecenia Aktualizować przepisy wewnętrzne, w ramach sprawowania 

kontroli zarządczej w trybie art.68,   w związku z  art.69 ust.1 

pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

Dokonać zmian podstawy prawnej regulaminów: 

wynagradzania pracowników niepedagogicznych, 
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  Niepotrzebne skreślić 
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 przyjętego regulaminu wynagradzania 

na 2018 rok. 

 

premiowania,  nagród w związku  z wejściem w życie od dnia 

19.05.2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 

2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych. 

Planując środki finansowe na wynagrodzenia, na dany rok 

budżetowy, dołożyć należytej staranności w kalkulowaniu ich 

wysokości, zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie 

gospodarowania środkami publicznymi - art. 44 ust.3 pkt 1 

ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

W projekcie planu finansowego na dany rok, określać środki 

na ewentualność wypłaty dodatku specjalnego w realnej 

wysokości, wynikającej z przewidywanego zapotrzebowania, 

biorąc pod uwagę fakt, że dodatek ten może być przyznany 

na czas określony z tytułu okresowego zwiększenia 

obowiązków lub dodatkowych zadań (art. 36 ust. 5 ustawy        

z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ).  

Sporządzać tabele kalkulacyjne  zatrudnienia i funduszu 

wynagrodzeń dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej, 

w którym planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe. 

3. Przedszkole nr 25 

„Bajka” w Koninie,    

ul. Kosmonautów 4a. 

 

28.01.2019-

14.02.2019 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków publicznych z 

tytułu wynagrodzeń dla pracowników 

administracyjno-obsługowych wg 

przyjętego regulaminu wynagradzania 

na 2018 rok. 

 

3 zalecenia Planując środki finansowe na wynagrodzenia, na dany rok 

budżetowy dołożyć starań przy kalkulowaniu ich wysokości, 

zgodnie z zasadami w zakresie gospodarowania środkami 

publicznymi wynikającymi z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy                

z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.   

Wzmocnić skuteczność i efektywność kontroli zarządczej 

wynikającej z zapisów art. 68 w związku  z art. 69 ust. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, celem 

zapewnienia wiarygodności sporządzania sprawozdań 

budżetowych. 

Dokonać aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte             

w jednostce zasady (politykę) rachunkowości – zgodnie            

z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r.                      

o rachunkowości.  

4. Przedszkole nr 8 im. 

Janka Wędrowniczka   

w Koninie,  

ul. Przemysłowa 12. 

 

28.02.2019-

22.03.2019 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków publicznych z 

tytułu wynagrodzeń dla pracowników 

administracyjno-obsługowych wg 

przyjętego regulaminu wynagradzania 

na 2018 rok. 

3 zalecenia Księgi rachunkowe prowadzić zgodnie z art. 24 ust. 1, 3, 4 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,                   

tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie.  

Przestrzegać, aby planowane w tabelach kalkulacyjnych 

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń wydatki były zgodne  z 
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 potrzebami jednostki wynikającymi z angaży zatrudnionych 

pracowników . 

Składniki wynagrodzenia planować zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w obowiązującym regulaminie premiowania 

pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola. 

5. Przedszkole nr 13 

„Słoneczko”  

w Koninie,  

ul. Pogodna 17. 

 

04.03.2019-

18.03.2019 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków publicznych z 

tytułu wynagrodzeń dla pracowników 

administracyjno-obsługowych wg 

przyjętego regulaminu wynagradzania 

na 2018 rok. 

 

7 zaleceń Planując środki finansowe na wynagrodzenia, na dany rok 

budżetowy, dołożyć starań by kalkulowanie ich wysokości 

było zgodne z zasadami gospodarowania środkami 

publicznymi, wynikającymi z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

Przestrzegać zapisów § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r.         

w sprawie dokumentacji pracowniczej,  w świetle którego 

część B akt osobowych pracownika obejmuje dokumenty 

dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu 

zatrudnienia. 

Dokonać aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte            

w jednostce zasady (politykę) rachunkowości – zgodnie            

z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r.                      

o rachunkowości.  

Przestrzegać zapisów § 1 pkt 4 Regulaminu wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych, zgodnie z którym 

oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem 

powinno być dołączone do akt osobowych pracownika. 

Dokonać aktualizacji zakresu zadań, obowiązków                         

i kompetencji głównego księgowego, w nawiązaniu do 

zapisów art. 54 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 

publicznych, któremu kierownik jednostki powierza m.in. 

obowiązki i odpowiedzialność w zakresie  wykonywania 

dyspozycji środkami pieniężnymi.   

Bezwzględnie przestrzegać by pracownicy dopełnili 

obowiązku potwierdzania obecności w pracy własnoręcznym 

podpisem na liście obecności, zgodnie z zapisami § 20 

Regulaminu pracy (w nawiązaniu do zapisów art. 1041 § 1 pkt 

9 i art. 100 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy).  

Przestrzegać zapisów art. 26 ustawy z dnia 21. 11.2008 r.              

o pracownikach samorządowych, w zakresie bezpośredniej 

podległości służbowej . 
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6. Przedszkole nr 12 

,,Kubuś Puchatek”  

w Koninie,  

ul. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 42 

04.03.2019-

22.03.2019 

Prawidłowość planowania  i 

wydatkowania środków publicznych z 

tytułu  wynagrodzeń dla pracowników 

administracyjno-obsługowych wg 

przyjętego regulaminu wynagradzania 

na 2018 rok. 

 

5 zaleceń Stosować przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                    

o finansach publicznych w zakresie celowego dokonywania 

wydatków zg z art. 44 ust. 3 pkt 1 ;  zgodnego z art. 236 ust. 

3 pkt 1 planowania środków finansowych na wynagrodzenia, 

na dany rok budżetowy, biorąc pod uwagę należyte 

kalkulowanie ich  wysokości. 

Na bieżąco aktualizować przepisy wewnętrzne, w ramach 

sprawowania kontroli zarządczej w trybie art.68, w związku 

z  art.69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                   

o finansach publicznych.   

Regulamin przyznawania nagród dyrektora oraz jego zmiany 

uzgadniać z zakładową organizacją związkową, zgodnie z art. 

27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych  i zapoznać  z jego treścią pracowników w myśl 

art. 772 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 

W zakresie wypłat premii dla pracowników administracji i 

obsługi przestrzegać postanowień § 1 ust. 4 Regulaminu 

premiowania […], 

7. Przedszkole nr 31 „Pod 

Tęczą” w Koninie, 

ul. Różyckiego 3 

 

08.04.2019-

24.04.2019 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków publicznych z 

tytułu wynagrodzeń dla pracowników 

administracyjno-obsługowych wg 

przyjętego regulaminu wynagradzania  

na 2018 rok. 

 

9 zaleceń Planując środki finansowe na wynagrodzenia, na dany rok 

budżetowy dołożyć starań przy kalkulowaniu ich wysokości, 

zgodnie z zasadami w zakresie gospodarowania środkami 

publicznymi wynikającymi z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych .  

Przestrzegać zapisów § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 

r. w sprawie dokumentacji pracowniczej  w świetle którego 

część B akt osobowych pracownika obejmuje dokumenty 

dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu 

zatrudnienia.  

Przestrzegać zapisów § 1 ust. 4 Regulaminu wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych, zgodnie z którym 

oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem 

powinno być dołączone do akt osobowych pracownika. 

Przestrzegać by pracownicy dopełnili obowiązku 

potwierdzania obecności w pracy własnoręcznym podpisem 

na liście obecności, zgodnie z zapisami § 21 Regulaminu 

pracy oraz nanoszenia usprawiedliwionej nieobecności 

pracowników na listy obecności. (w nawiązaniu do zapisów 

art. 1041 § 1 pkt 9 i art. 100 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy).  
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Stosować zapis § 90 Regulaminu pracy poprzez dokonywanie 

prawidłowych  skreśleń umożliwiających  odczytanie 

pierwotnego zapisu.   

Stosować zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych                   

w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 września 1994 r.                   

o rachunkowości.  

Przestrzegać zapisu § 8 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych, tj. nagrodę jubileuszową 

wypłacać niezwłocznie po nabyciu przez pracownika 

samorządowego prawa do tej nagrody.   

Przestrzegać zapisów  art. 5 ustawy  z dnia 12 grudnia 1997 

r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 

jednostek sfery budżetowej -wynagrodzenie roczne wypłaca 

się, z zastrzeżeniem ust. 3, nie później niż w ciągu pierwszych 

trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, 

za który przysługuje to wynagrodzenie.  

Przeanalizować zapisy art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o pracownikach samorządowych, w kwestii  bezpośredniej 

podległości służbowej. 

8. Przedszkole nr 14  

im. Krasnala Hałabały 

w Koninie,  

ul. Ks. Bogusława 

Palenickiego 4. 

 

11.04.2019-

06.05.2019 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków publicznych z 

tytułu wynagrodzeń dla pracowników 

administracyjno-obsługowych wg 

przyjętego regulaminu wynagradzania 

na 2018 rok. 

 

3 zalecenia Przestrzegać, aby planowane w tabelach kalkulacyjnych 

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń wydatki dotyczące 

zwyżki dodatku stażowego były zgodne ze stanem 

faktycznym wynikającym z algorytmów obliczania stażu, tj. 

zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów         

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych . 

Stosować przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                    

o finansach publicznych w zakresie : dokonywania  

wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny; 

planowania składników wynagrodzenia na dany rok 

budżetowy dokonywać w sposób zgodny z zapotrze-

bowaniem jednostki . 

Ujednolicić zapisy dotyczące terminu wypłaty 

wynagrodzenia zgodnie z art. 85 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks Pracy. 
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9. Szkoła Podstawowa  

nr 6 im. Romualda 

Traugutta w Koninie, 

ul. Kolejowa 2 

 

 

07.05.2019- 

28.05.2019 
Prawidłowość i gospodarność 

dokonywania wydatków ze 

szczególnym uwzględnieniem 

wydatków w §§ :  

- 3020 - Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń,  

- 4210 - Zakup materiałów i 

wyposażenia,  

- 4300 - Zakup usług pozostałych. 

 

 

8 zaleceń W związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, wzmocnić skuteczność i 

efektywność kontroli zarządczej w zakresie wynikającym        

z art. 68 ust. 2 pkt 1 i 3, poprzez zapewnienie w szczególności 

zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi. Stosować zasady prowadzenia ksiąg 

rachunkowych wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości . 

Przestrzegać zapisów uchwały nr 102 Rady Miasta Konina      

z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie określenia rodzaju 

świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania       

w zakresie stosowania pełnej dokumentacji pod 

wnioskowanie o udzielenie pomocy zdrowotnej. 

Przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (…),  

w zakresie prawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych. 

Przestrzegać zapisów Instrukcji w sprawie jednolitych zasad 

ewidencji i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT              

w Mieście Koninie, stanowiącej załącznik nr 2 do 

Zarządzenia nr 135/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 

listopada 2018 roku. 

Przestrzegać zapisów załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 

68/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 roku 

w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót 

budowlanych (…)  w zakresie określania w rejestrze umów, 

wartości tych umów. 

Przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych(…)  w zakresie prawidłowego ujmowania 

zaangażowania wydatków, wynikających z wartości umów, 

decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje 

konieczność dokonania wydatków w danym roku 

budżetowym. 

Rozważyć zapisy § 13 ust. 2 – 5 Regulaminu określającego 

zasady i normy przydzielania środków ochrony 
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indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz zaopatrzenia 

pracowników w napoje i środki higieny osobistej wraz ze 

zmianami wprowadzonymi do stosowania aneksami                  

w świetle obowiązujących przepisów,  gdyż zapisy w pkt. 2 

zawartego aneksu nr 2 z dnia 24 listopada 2011 roku do ww. 

zasad i norm, naruszają § 8 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów .  

 

10. Przedszkole nr 17 

„Wojtusiowa Izba” 

w Koninie,  

ul. Okólna 57. 

 

20.05.2019- 

07.06.2019 
Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków publicznych    

z tytułu wynagrodzeń dla 

pracowników administracyjno-

obsługowych wg przyjętego 

regulaminu wynagradzania na 2018 

rok. 

 

3 zalecenia Stosować przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                    

o finansach publicznych w zakresie: dokonywania wydatków  

w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań oraz powierzenia  głównemu 

księgowemu obowiązków i odpowiedzialności w zakresie 

wykonywania dyspozycji środkami publicznymi. 

Dołożyć wszelkich starań, by: 

- planowanie składników wynagrodzenia na dany rok 

budżetowy odbywało się w sposób zgodny                                        

z zapotrzebowaniem jednostki  

- na bieżąco dokonywana była aktualizacja wewnętrznych 

regulacji przedszkola w sprawach wynagradzania 

pracowników administracyjno-obsługowych.  

Przestrzegać, aby planowane w tabelach kalkulacyjnych 

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń wydatki dotyczące 

zwyżki dodatku stażowego były zgodne ze stanem 

faktycznym wynikającym z algorytmów obliczania stażu, tj. 

zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów         

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych. 

Przestrzegać postanowień: 

§ 4 ust. 2 Regulaminu premiowania […], 

§ 7 Regulaminu premiowania […],  

§ 1 ust. 2 Regulaminu nagród […], w zakresie przyznawania 

oraz wypłaty premii i nagród dla pracowników administracji 

i obsługi. 

11. Szkoła Podstawowa  

Nr 11 im. Floriana 

Marciniaka w Koninie,  

17.06.2019-

10.07.2019 

Prawidłowość i gospodarność 

dokonywania wydatków ze 

szczególnym uwzględnieniem 

wydatków w §§:  

4 zalecenia Przestrzegać: 

-art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.                     

o rachunkowości, w zakresie ujmowania w ewidencji 
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ul. Łężyńska 9 

 

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń, 

4210 – Zakup materiałów i 

wyposażenia, 

4300 – Zakup usług pozostałych 

za  2018 rok 

  

 

księgowej prowadzonej do kont zespołu „4”, poprawnej daty 

operacji gospodarczej, 

-art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług, w zakresie 

uwzględniania w zawieranych umowach kwoty 

wynagrodzenia w wartości brutto lub netto + stawka/procent 

podatku VAT, 

Zarządzenia Nr 135/2018 Prezydenta Miasta Konina   z dnia 

8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych 

zasad ewidencji i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT 

w Mieście Koninie w związku   z centralizacją rozliczeń,        

w zakresie: 

- ujmowania w umowach prawidłowych danych 

identyfikacyjnych podmiotu je zawierającego /”Miasto 

Konin” + adres + NIP/ - § 4 ust. 1, 

- nadawania umowom prawidłowego numeru - § 4 pkt 5 b 

załącznika nr 2 do zarządzenia. 

Ponadto, wyegzekwować od kontrahentów, aby terminy 

płatności wskazywane w wystawianych fakturach, zgodne 

były z ustaleniami ujętymi w zawartych z nimi umowach. 

12. Zespół Szkół 

Technicznych  

w Koninie,  

ul. płk. W. Sztarka 2 

 

15.10.2019- 

08.11.2019 
Prawidłowość i gospodarność 

dokonywania wydatków ze 

szczególnym uwzględnieniem 

wydatków w §§ :  

- 3020 - Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń,  

- 4210 - Zakup materiałów i 

wyposażenia,  

- 4300 - Zakup usług pozostałych 

za 2018 rok 

 

5 zaleceń Wzmocnić skuteczność i efektywność kontroli zarządczej  

wynikającej  z  art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy   z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych,     w powiązaniu z art. 68 ust. 

2 pkt 1, w zakresie  zapewnienia zgodności działalności             

z procedurami wewnętrznymi. 

Stosować zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 

wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości, dotyczące: 

- art. 6 ust. 1 -  ujmowania w księgach rachunkowych 

jednostki wszystkich obciążających ją kosztów dotyczących 

danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 

- art. 20 ust. 1 -  wprowadzenia do ksiąg rachunkowych 

okresu sprawozdawczego w postaci zapisu, każdego 

zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie  

- art. 23 ust. 2 -  zapisu księgowego, który powinien zawierać 

co najmniej datę  dokonania operacji gospodarczej. 

Przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
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budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych (…), w zakresie prawidłowego ujmowania 

zaangażowania wydatków, wynikających z wartości umów, 

decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje 

konieczność dokonania wydatków w danym roku 

budżetowym. 

Przestrzegać zapisów Instrukcji w sprawie jednolitych zasad 

ewidencji i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w 

Mieście Koninie, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia 

nr 135/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 listopada 

2018 roku. 

Przestrzegać zapisów Zarządzenia nr 68/2018 Prezydenta 

Miasta Konina  z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie 

dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych 

(…),   w szczególności dot. : zawierania umów na okres 

niewykraczający poza rok budżetowy, wpisywanie  

wszystkich zawartych przez jednostkę umów,  wypełnianie  

wszystkich danych dotyczących numerów umów, 

wskazywanie  prawidłowej  klasyfikacji  budżetowej. 

13. III Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Cypriana Kamila 

Norwida w Koninie,  

ul. Szymanowskiego 5 

 

14.06.2019-

09.07.2019 

Prawidłowość i gospodarność 

dokonywania wydatków ze 

szczególnym uwzględnieniem 

wydatków w §§ :  

- 3020 - Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń,  

- 4210 - Zakup materiałów i 

wyposażenia,  

- 4300 - Zakup usług pozostałych za 

2018 rok 

 

8 zaleceń W związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, wzmocnić skuteczność i 

efektywność kontroli zarządczej w zakresie wynikającym        

z art. 68 ust. 2 pkt 1 i 3, tj. zgodności działalności z przepisami 

prawa oraz procedurami wewnętrznymi. 

Przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju            

i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych (…) w  zakresie: prawidłowego ujmowania 

zmniejszenia poniesionych kosztów, w ramach zespołu kont 

„4”, prawidłowego ujmowania zmniejszenia wydatków,          

w ramach konta 130 – rachunek bieżący jednostki,                        

a w szczególności dotyczące zachowania zasady czystości 

obrotów, prawidłowego ujmowania zaangażowania 

wydatków. 

Przestrzegać zapisów Instrukcji w sprawie jednolitych zasad 

ewidencji i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT              

w Mieście Koninie, stanowiącej załącznik nr 2  
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do Zarządzenia nr 135/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 

8 listopada 2018 roku. 

Przestrzegać zapisów załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 

68/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 roku 

w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót 

budowlanych (…),  w zakresie: 

 zawierania w formie pisemnej umów przy zakupie robót 

budowlanych, celem zabezpieczenia interesu zamawiającego, 

określania w rejestrze umów wartości tych umów. 

Stosować zapisy § 2 Regulaminu udzielania dofinansowania 

dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli              

w kwestii realizowania płatności po otrzymaniu  kompletnego 

wniosku o dofinansowanie. 

Zawierać, pod prawidłowymi datami umowy na 

dofinansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

14. Punkt Przedszkolny 

„Bajkowa Kraina”  

w Koninie,  

ul. Poniatowskiego 11.  

 

06.09.2019-

16.09.2019 

Realizacja zaleceń ujętych  

w wystąpieniu pokontrolnym  

nr KO.1711.27.2018 z dnia 7 września 

2018 r. 

 

2 zalecenia Stosować zasady określone w uchwale nr 652  Rady Miasta 

Konina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 

niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i 

placówek publicznych, publicznych szkół prowadzonych 

przez inny organ niż jednostka samorządu, w zakresie  by :  

-  sprawozdania z liczby uczniów składać na formularzu 

stanowiącym Załącznik nr 2 do ww. uchwały w terminie do 

10 dnia  każdego miesiąca,  

- rozliczenia wykorzystania dotacji otrzymanej w danym roku 

budżetowym składać do Urzędu Miejskiego w Koninie,            

w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, na który 

otrzymano dotację oświatową,  

- w rozliczeniach wykorzystania dotacji wykazywać 

dokumenty  adekwatne do rodzaju wydatku. 

Dokonać aktualizacji Projektu Organizacji Wychowania 

Przedszkolnego  w zakresie wskazania organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny i podania pełnych nazw aktów 

prawnych i aktualnych publikatorów aktów oraz dokonać 

zgłoszenia aktualizacji  do UM  w Koninie zgodnie z art. 

168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe. 
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15. Żłobek Miejski  

w Koninie,  

ul. Sosnowa 6. 

 

20.08.2019- 

06.09.2019 
Prawidłowość i gospodarność 

dokonywania wydatków ze 

szczególnym uwzględnieniem 

wydatków w §§ :  

- 3020 - Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń,  

- 4210 - Zakup materiałów i 

wyposażenia,  

- 4300 - Zakup usług pozostałych 

za 2018 rok 

3 zalecenia Doprowadzić do zgodności w zakresie przestrzegania 

terminów płatności, wynikających z postanowień zawartej 

umowy  z wystawioną fakturą.  

Stosować prawidłową klasyfikację wydatków, zgodnie              

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010  r. 

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów (…) 

Przestrzegać art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.    

o rachunkowości w zakresie ujmowania w księgach  

rachunkowych  wszystkich osiągniętych przychodów                  

i obciążających ją kosztów związanych    z tymi przychodami, 

dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od 

terminu ich zapłaty.  

16. Miejski Ośrodek 

Doskonalenia 

Nauczycieli  w Koninie,   

ul. Karola 

Szymanowskiego 5,  

 

20.08.2019- 

21.08.2019 

Sprawdzenie realizacji zaleceń ujętych 

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 

12.03.2018 r., nr sprawy 

KO.1711.5.2018. 

 

brak - 

17. Dom Pomocy 

Społecznej  

w Koninie,   

ul. Południowa 1,  

 

26.08.2019-

28.08.2019 

Sprawdzenie realizacji zaleceń ujętych 

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 

23.04.2018 r., nr sprawy 

KO.1711.14.2018. 

 

brak - 

18. Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe  

w Koninie,   

ul. Leopolda Staffa 5,  

 

02.09.2019- 

05.09.2019 

Sprawdzenie realizacji zaleceń ujętych 

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 

04.06.2018 r., nr sprawy 

KO.1711.25.2018 

3  wnioski Wnioski o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej 

samochodem prywatnym, kierować – zgodnie z § 3 pkt 3 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej,  oraz zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami 

jednostki /wzór umowy/ - do pracodawcy. 

Pracownika na stanowisko głównego księgowego zatrudniać 

zgodnie z wymogami ujętymi w art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy      

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Wydatki klasyfikować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
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klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

19. Przedszkole nr 32           

z Oddziałami 

Integracyjnymi              

w Koninie,   

ul. Przemysłowa 7 

09.09.2019- 

12.09.2019 

Sprawdzenie realizacji zaleceń ujętych 

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 

03.07.2018 r., nr sprawy 

KO.1711.30.2018. 

 

brak - 

20. Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 

dla miasta Konina,  

ul. płk. Witolda Sztarka 

1 

 

12.08.2019- 

04.09.2019 

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji 

celowej udzielonej w 2018 roku 

z budżetu miasta Konina na realizację 

zadań z zakresu administracji 

rządowej. 

 

1 zalecenie w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, wzmocnić skuteczność i 

efektywność kontroli zarządczej  wynikającej   z art. 68 ust. 2 

pkt 1, głównie w zakresie  zapewnienie  zgodności 

działalności z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi.  

21. Miejska Biblioteka 

Publiczna w Koninie, 

ul. Dworcowa 13 

 

29.07.2019-

20.08.2019 

Prawidłowość i gospodarność 

dokonywania wydatków ze 

szczególnym uwzględnieniem 

kosztów dotyczących: wydatków 

osobowych niezaliczanych do 

wynagrodzeń, zakupu materiałów i 

wyposażenia, zakupu usług 

pozostałych za 2018 rok 

 

8 zaleceń Dokonać aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte            

w jednostce zasady  rachunkowości – zgodnie  z  zapisami 

art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r.  o rachunkowości. 

Przestrzegać zapisów załącznika nr 2 do zarządzenia nr 

68/2018 PMK z dnia 24.05.2018 r. w sprawie dokonywania 

zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych […], dot. :   

zawierania umów na okres wykraczający poza rok 

budżetowy,  numeru umowy, zawierania  umów w formie 

pisemnej.  

Zapłaty za świadczone usługi na podstawie zawartych umów 

dokonywać w terminach ustalonych w jej treści.   

Przestrzegać zapisów § 11 pkt 3 i 4 Instrukcji w sprawie 

gospodarki kasowej, w zakresie dokonywania sprawdzenia  

pod względem merytorycznym i formalnym dowodów do 

zapłaty.  

Przestrzegać zapisu art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. 

o finansach publicznych w zakresie dokonywania wydatków 

publicznych  w sposób  celowy i oszczędny, z zachowaniem 

zasady optymalnego doboru metod i środków służących 

osiągnięciu założonych celów . 

Zaprzestać wypłacania ekwiwalentu za ręcznik w przypadku 

pracowników przebywających na zwolnieniu chorobowym 
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(wypłata nie wynika z zapisów Regulaminu przydziału 

środków ochrony indywidualnej (…). 

Określić w przepisach wewnętrznych ilość zakupu wody 

przez pracownika jednostki.  

22. Przedszkole nr 1 

„Kosmatek”   

w Koninie,  

ul. Mikołaja Kopernika 

14. 

 

12.08.2019-

30.08.2019 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków publicznych z 

tytułu wynagrodzeń dla pracowników 

administracyjno-obsługowych wg 

przyjętego regulaminu wynagradzania 

na 2018 rok. 

 

2 zalecenia Przestrzegać zasad określonych w art. 44 ust. 3 pkt 1 i art. 68 

w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych w zakresie dokonywania 

wydatków w sposób celowy i oszczędny.  

Przestrzegać zapisów § 8 ust. 4 w związku z ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w 

zakresie prawidłowego wypłacania  nagrody  jubileuszowej. 

23. Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny 

„Akademia Smyka”  

w Koninie,  

ul. Poznańskiej 112 

 

 

05.08.2019-

09.08.2019 

Realizacja zaleceń ujętych  

w wystąpieniu pokontrolnym nr 

KO.1711.6.2018 z dnia 27. 04. 2018 r. 

 

4 zalecenia W rozliczeniach wykorzystania dotacji otrzymanej w danym 

roku  budżetowym, wskazywać właściwe dane, wynikające    

z dokumentów źródłowych.  

Dostosować Projekt Organizacji Wychowania 

Przedszkolnego do obowiązujących w punkcie 

przedszkolnym regulacji wewnętrznych, w zakresie : 

rekrutacji, płatności czesnego, zasad rezygnacji z miejsca       

w punkcie przedszkolnym oraz wprowadzić jednoznaczną 

treść dot. obowiązków dyrektora przedszkola  w zakresie 

prowadzenia zajęć. 

Rzetelnie prowadzić dokumentację dotyczącą  przebiegu 

nauczania i   naboru dzieci do przedszkola. 

Dokonać sprostowania wynagrodzenia pracownika - 

adekwatnie do liczby godzin faktycznie przeprowadzonych 

zajęć w danym miesiącu.  

24. Przedszkole nr 16  

im. Jana Brzechwy  

w Koninie,  

ul. Szarotki 1 

 

16.09.2019- 

03.10.2019 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków publicznych z 

tytułu wynagrodzeń dla pracowników 

administracyjno-obsługowych wg 

przyjętego regulaminu wynagradzania 

na 2018 rok. 

 

2 zalecenia Przestrzegać, aby planowane w tabelach kalkulacyjnych 

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń wydatki dotyczące 

zwyżki dodatku stażowego były zgodne ze stanem 

faktycznym wynikającym z algorytmów obliczania stażu, tj. 

zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów          

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych . 

W ramach kontroli zarządczej, wynikającej z art. 68                   

w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia   

2009 r. o finansach publicznych dołożyć wszelkich starań,     

by planowanie składników wynagrodzenia na dany rok 
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budżetowy odbywało się w sposób zgodny                                       

z  zapotrzebowaniem  jednostki.  

25. Zarząd Dróg Miejskich 

w Koninie,  

ul. Zakładowa 4. 

 

17.09.2019-

19.09.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację  

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.40.2018     

z dnia 15.10.2018 r. 

 

brak  - 

26. Pogotowie Opiekuńcze  

w Koninie,  

ul. Karola Kurpińskiego 

3 

23.09.2019- 

24.09.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację  

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.24.2018      

z dnia 01.06.2018 r. 

 

brak - 

27. Przedszkole nr 2 

„Kraina Wesołej 

Zabawy” w Koninie,   

ul. Zygmunta 

Noskowskiego 4 

23.09.2019- 

24.09.2019 

Sprawdzenie realizacji zaleceń ujętych 

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 

03.01.2019 r., nr sprawy 

KO.1711.70.2018. 

 

brak  - 

28. Szkoła Podstawowa     

nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi  

im. Powstańców 

Wielkopolskich  

w Koninie,   

ul.Kar.S.  

Wyszyńskiego 24 

30.09.2019-

03.10.2019 

Sprawdzenie realizacji zaleceń ujętych 

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 

06.11.2018 r., nr sprawy 

KO.1711.48.2018. 

 

brak - 

29. Szkoła Podstawowa nr 

10 im. Adama 

Mickiewicza  

w Koninie,   

ul. Leopolda Staffa   

07.10.2019- 

08.10.2019 

Sprawdzenie realizacji zaleceń ujętych 

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 

18.12.2018 r., nr sprawy 

KO.1711.61.2018. 

 

brak - 

30. Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie     

w Koninie,   

ul. Przyjaźni 5  

 

 

14.10.2019-

16.10.2019 

Sprawdzenie realizacji zaleceń ujętych 

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 

01.10.2018 r., nr sprawy 

KO.1711.35.2018. 

brak - 
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31. Koniński Dom Kultury 

w Koninie, plac 

Niepodległości 1. 

 

30.09.2019- 

18.10.2019 

Prawidłowość i gospodarność 

dokonywania wydatków ze 

szczególnym uwzględnieniem 

kosztów dotyczących: wydatków 

osobowych niezaliczanych do 

wynagrodzeń, zakupu materiałów i 

wyposażenia, zakupu usług 

pozostałych za 2018 rok. 

 

3 zalecenia Przestrzegać zapisów § 2 pkt 4 i § 8 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r.             

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe, w zakresie 

zapewnienia przez pracodawcę okularów korygujących 

wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań 

okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej 

opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania. 

Zapłaty za świadczone usługi na podstawie zawartych umów 

dokonywać w terminach ustalonych w ich  treści. 

Naliczyć odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji celowej, 

zwróconej 9 dni po terminie na rachunek bankowy Miasta 

Konina.   

32. Przedszkole nr 7 

,,Bolek i Lolek”  

w Koninie,  

ul. Kolejowa 30 

01.10.2019- 

04.10.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację  

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.69.2018  z 

dnia 27.12.2018 r. 

 

brak - 

33. Zespół Szkół Górniczo- 

Energetycznych im. 

Stanisława Staszica  

w Koninie,  

ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 3 

10.10.2019-

15.10.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację  

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.16.2018  z 

dnia 16.04.2018 r. 

 

brak - 

34. Przedszkole nr 4 Biały 

konik  w Koninie, 

ul. Kryształowa 5 

 

26.09.2019 Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.67.2018      

z dnia 18.12.2018 r. 

brak - 

35. Młodzieżowy Dom 

Kultury w Koninie,  

ul. Przemysłowa 3d 

 

 

21.10.2019- 

13.11.2019 

Prawidłowość i gospodarność 

dokonywania wydatków stanowiących 

koszty działalności jednostki w 2018 

roku,  ze szczególnym 

uwzględnieniem kosztów osobowych 

niezaliczonych do wynagrodzeń, 

zakupu materiałów i wyposażenia, 

zakupu usług pozostałych. 

4 zalecenia Przestrzegać  uregulowań wewnętrznych  w sprawie 

zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom 

zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory 

ekranowe, w zakresie  dofinansowania  do zakupu okularów 

korygujących wzrok na podstawie  zaświadczenia wydanego 

od lekarza  prowadzącego profilaktyczną opiekę zdrowotną    

o potrzebie używania okularów. Doprecyzować warunki 

umowy na 2020 rok z podstawową jednostką służby 

medycyny pracy, na wykonywanie pracowniczych badań 
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lekarskich,  w zakresie zgodności treści z art. 12 ust. 2 ustawy        

z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.  

Uaktualnić zarządzenie dyrektora z dnia 31.12.2012 r.               

w sprawie ustalenia środków ochrony indywidualnej, odzieży 

i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, 

uwzględniając w podstawie prawnej rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . 

Prawidłowo księgować faktury korygujące, zmniejszające 

koszty usług obcych  i zakupu materiałów, stosując zapis 

techniczny, zgodnie   z ,,Zakładowym planem kont”. 

36. Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy im. 

Janusza Korczaka  

w Koninie,  

ul. Kaliska 19 

15.10.2019- 

17.10.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.4.2018        

z dnia 12.03.2018 r. 

 

brak  - 

37. Szkoła Podstawowa  

nr 1 im. Zofii 

Urbanowskiej  

w Koninie,  

ul. Kolska 2 

21.10.2019-

22.10.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.31.2018      

z dnia 06.07.2018 r. 

 

brak - 

38. Centrum Kształcenia 

Zawodowego  

w Koninie,  

ul. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 3a 

23.10.2019-

30.10.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.15.2018     

z dnia 18.04.2018 r. 

 

brak - 

39. Zespół Szkół 

Budownictwa i 

Kształcenia 

Zawodowego             

im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego  

w Koninie,  

ul. Budowlanych 6 

24.10.2019-

15.11.2019 

Prawidłowość i gospodarność 

dokonywania wydatków ze 

szczególnym uwzględnieniem 

wydatków w §§:  

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń, 

4210 – Zakup materiałów i 

wyposażenia, 

4300 – Zakup usług pozostałych 

za 2018 rok. 

3 zalecenia Przestrzegać przepisów : 

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.    

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów (…). 

- Zarządzenia Nr 135/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 

8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych 

zasad ewidencji i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT 

w Mieście  Koninie w związku   z centralizacją rozliczeń,       

w zakresie nadawania umowom prawidłowego numeru .  
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 Wyegzekwować od kontrahentów, aby terminy płatności 

wskazywane w wystawianych fakturach, zgodne były treścią  

zawartych umów. 

40. I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Tadeusza Kościuszki    

w Koninie, ul. Adama 

Mickiewicza 14 

04.11.2019 Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.1.2018        

z dnia 20.02.2018 r. 

 

 

brak - 

41. II Liceum 

Ogólnokształcące  

im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego   

w Koninie,  

ul. 11 Listopada 7a 

07.11.2019- 

08.11.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.10.2018      

z dnia 19.03.2018 r. 

 

brak - 

42. Przedszkole nr 11 

„Pentliczek”  

w Koninie,  

ul. Sosnowa 8 

 

12.11.2019- 

18.11.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.68.2018      

z dnia 14.01.2019 r. 

 

2 wnioski Przestrzegać ustaleń wynikających z załącznika nr 3 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 

września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont 

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych (…) w zakresie 

prawidłowego ujmowania  zaangażowania wydatków, czyli 

wartości umów, decyzji i innych postanowień, których 

wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków 

budżetowych  w danym  roku. 

Zawierając umowę na świadczenie usług lekarskich należy 

przestrzegać, aby zawarte w niej elementy były zgodne z art. 

12 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 

medycyny pracy.   

43. Szkoła Podstawowa     

nr 7 w Koninie,  

ul. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 44 

 

25.11.2019- 

28.11.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.36.2018      

z dnia 27.08.2018 r. 

 

brak - 

44. Przedszkole nr 6  

w Koninie,  

ul. Ludwika Solskiego 

4 

02.12.2019-

06.12.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.29.2018     

z dnia 06.07.2018 r. 

brak - 
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45. Zespół Szkół im. 

Mikołaja Kopernika  

w Koninie,  

Aleje 1 Maja 22. 

 

13.11.2019- 

18.11.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.19.2018     

z dnia 24.04.2018 r. 

 

2 wnioski Przestrzegać zapisu art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie 

zawiadomienia właściwego organu/organu nadzorującego,     

o zawarciu umów  na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą 

organu, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony. Zgoda jest 

wymagana również  w przypadku, gdy po umowie zawartej 

na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Przestrzegać zapisów załącznika nr 2 do zarządzenia nr 

135/2018 PMK z dnia 08.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia 

jednolitych zasad ewidencji i rozliczeń podatku od towarów i 

usług VAT w Mieście Koninie,  w związku z centralizacją 

rozliczeń, w zakresie ustalającym m.in. obowiązek 

dokonywania zapisu w umowie o konieczności doliczenia do 

pobieranej ceny właściwej kwoty podatku od towarów i 

usług.  

46. Szkoła Podstawowa    

nr 12 im. Stanisława 

Moniuszki  

w Koninie,  

ul. Tadeusza 

Szeligowskiego 5 

25.11.2019-

28.11.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację  

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.39.2018      

z dnia 01.10.2018 r. 

 

brak - 

47. Szkoła Podstawowa     

nr 3  im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu  

w Koninie,  

ul. Sosnowa 16. 

04.12.2019-

09.12.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację  

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.32.2018     

z dnia 13.07.2018 r. 

 

brak - 

48. Bursa Szkolna nr 1 im. 

Ryszarda Michalskiego  

w Koninie,  

Aleje 1 Maja 22 A. 

12.12.2019- 

16.12.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację  

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.3.2018       

z dnia 09.03.2018 r. 

 

brak - 
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49. Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 9 im. 

Bohaterów Westerplatte  

w Koninie,  

ul. Fikusowa 8. 

20.11.2019-

21.11.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.23.2018     

z dnia 21.05.2018 r. 

 

brak - 

50. Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego  

im. Stefana Batorego  

w Koninie,  

ul. Wodna 1 

02.12.2019 Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.33.2018      

z dnia 04.07.2018 r. 

 

brak  - 

51. Szkoła Podstawowa     

nr 4 im. Gustawa 

Morcinka w Koninie, 

ul. Kazimierza Błaszaka 

4. 

 

09.12.2019 Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.38.2018     

z dnia 03.08.2018 r. 

 

2 wnioski Przestrzegać zapisu : 

- art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                    

o gospodarce nieruchomościami, w zakresie zawiadomienia 

właściwego organu/organu nadzorującego, o zawarciu umów  

na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą organu, jeżeli 

umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub czas nieoznaczony. Zgoda jest wymagana również w 

przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony 

strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość, 

- art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 

publicznych, zgodnie z którym odsetki od nieterminowych 

płatności należy naliczać i ewidencjonować nie później niż na 

koniec każdego kwartału. 

 

52. Zakład Obsługi Urzędu 

Miejskiego  

w Koninie,  

plac Wolności 1  

 

02.12.2019-

20.12.2019 

Prawidłowość i gospodarność 

dokonywania wydatków ze 

szczególnym uwzględnieniem 

wydatków w §§:  

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń, 

4210 – Zakup materiałów i 

wyposażenia, 

4300 – Zakup usług pozostałych  

za 2018 rok. 

 

1 zalecenie Wyegzekwować od kontrahentów, aby: 

- terminy płatności wskazywane w wystawianych fakturach, 

zgodne były z ustaleniami ujętymi w zawartych z nimi 

umowach,  

- kwoty wynagrodzenia ujęte w fakturach, zgodne były z 

kwotami ustalonymi w umowie. 
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53. Miejska Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Koninie,  

ul. Sosnowa 19 

05.12.2019- 

06.12.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.22.2018      

z dnia 26.06.2018 r. 

 

1 wniosek Przestrzegać zapisów § 5 ust. 5 Załącznika nr 1 do 

Zarządzenia nr 68/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 

maja 2018 roku w sprawie dokonywania zakupów dostaw, 

usług lub robót budowlanych (…) w zakresie oznaczania 

przedmiotu zamówienia kodem Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV).  

54. Przedszkole nr 10  

z Oddziałami 

Integracyjnymi 

„Leszczynowa Górka” 

w Koninie,  
ul. Fryderyka Chopina 11 

09.12.2019- 

12.12.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.26.2018     

z dnia 01.06.2018 r. 

 

brak - 

55. Szkoła Podstawowa 

przy Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym  

w Koninie,  

ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 1 

16.12.2019- 

19.12.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.37.2018     

z dnia 25.07.2018 r. 

 

2 wnioski Przestrzegać zapisów : 

- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

w kwestii dot. art. 68 ust. 2 pkt 1, w nawiązaniu do art. 69 ust. 

1 pkt 3, poprzez zapewnienie w szczególności zgodności 

działalności z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi, 

- przestrzegać zapisów wynikających z zawartych umów         

w zakresie formy i terminów płatności wynikających                 

z postanowień w nich zawartych.  

56. Szkoła Podstawowa    

nr 15 im. Polskich 

Olimpijczyków  

w Koninie,  

ul. Turkusowa 1a 

11.12.2019-

17.12.2019 

Kontrola sprawdzająca realizację 

zaleceń ujętych w wystąpieniu 

pokontrolnym nr KO.1711.46.2018      

z dnia 23.10.2018 r. 

 

brak - 

 

KONTROLE    DORAŹNE  (zewnętrzne i wewnętrzne  poza planem) 

 

57/ 1 Szkoła Podstawowa       

z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 9    

im. Bohaterów 

Westerplatte  

w Koninie,  

ul. Fikusowa 8 

23.01.2019- 

08.02.2019 
Zasadność pokrycia ze środków 

budżetowych przyznanych szkole 

wydatku związanego  

z wymalowaniem obrazów na 

ścianach korytarzy szkolnych, rok 

budżetowy 2017/2018. 

 

4 wnioski  

 

 

 

Wydatki planować zgodnie z faktycznymi potrzebami 

jednostki i ujmować je w informacji o kwotach dochodów  

i wydatków ujętych w uchwale budżetowej, w zakresie 

rzeczowym wydatków w ujęciu zadaniowym. 

Stosować zasady określone w ustawie z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości, szczególnie dotyczące: 
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 - art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 lit c, w zakresie posiadania przez 

jednostkę uszczegółowionej dokumentacji  opisującej zasady  

rachunkowości,  

- art. 20 ust. 3 pkt 1, w zakresie sporządzania przez jednostkę 

zbiorczych dowodów księgowych,  

- art. 21 ust. 1 pkt 6, poprzez  stwierdzenie sprawdzenia i 

zakwalifikowania wszystkich dowodów do ujęcia w księgach 

rachunkowych. 

Stosować zasady określone w Załączniku Nr 3 do 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 

września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont 

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych (…) w zakresie 

prawidłowej ewidencji prawnego zaangażowania wydatków 

budżetowych danego roku budżetowego.  

Stosować Zasady zawierania umów przy dokonywaniu 

zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych (…),  

stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 r. w zakresie 

zamieszczania w zawieranych umowach podpisu i pieczątki 

głównego księgowego. 

58/2 Przedszkole nr 8 im. 

Janka Wędrowniczka   

w Koninie,  

ul. Przemysłowa 12 

 

25.04.2019- 

09.05.2019 

Uzupełnienie ustaleń kontroli 

w zakresie prawidłowości planowania 

i wydatkowania środków publicznych 

z tytułu wynagrodzeń dla 

pracowników administracyjno – 

obsługowych wg przyjętego 

regulaminu wynagradzania na 2018 

rok /nr sprawy KO.1711.6.2019, 

kontrola przeprowadzona w dniach od 

28.02.2019 r. do 22.03.2019 r./  

o dokumentację potwierdzającą 

przekroczenie planu finansowego w § 

4110 oraz inną w razie potrzeby – 

wyjaśniającą napotkane okoliczności 

w sprawie. 

 

2 zalecenia Bezwzględnie przestrzegać by sprawozdania Rb-28S                  

z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzane były 

zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej, gdyż kwoty wykazane             

w sprawozdaniach nie były zgodne z danymi wynikającymi    

z ewidencji księgowej. 

Przestrzegać obowiązku dokonywania wstępnej kontroli 

zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 

nałożonego na głównego księgowego art. 54 ust. 3 lit. a i b 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

celem uniknięcia prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób 

nierzetelny i niesprawdzalny. 
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59/3 Szkoła Podstawowa    

nr 15 im. Polskich 

Olimpijczyków  

w Koninie,  

ul. Turkusowa 1a 

 

09.04.2019-

16.04.2019 

Dofinansowanie dożywiania uczniów 

klas sportowych za I kw. 2019 roku.  

Prawidłowość rozliczenia środków 

finansowych wg ilości uczniów. 

 

4 wnioski Dokonać zwrotu należnej kwoty na rachunek bankowy 

MOSiR Konin, w związku z nieprawidłowym obciążeniem   

za wyżywienie uczniów klas sportowych . 

Celem prawidłowego dofinansowania przez MOSiR Konin 

kosztów obiadów uczniów oddziałów sportowych,                     

w zestawieniach ilości wydanych obiadów za dany miesiąc 

uwzględniać nieobecności.  

Bezwzględnie przestrzegać zapisów punktu 4 i 7  Regulaminu 

stołówki szkolnej, zgodnie z którymi tylko uczeń jest 

uprawniony do osobistego korzystania z obiadów szkolnych.  

Przestrzegać zapisów zawartej umowy z MOSiR Konin           

w zakresie potwierdzania pisemnie przez dyrektora szkoły 

ilości wydanych posiłków w danym miesiącu. 

60/4 Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji  

w Koninie, ul. Kurów 1 

 

08.04.2019-

09.04.2019 

24.04.2019 

06.05.2019 

2305.2019 

10.06.2019 

25.06.2019 

Dofinansowanie dożywiania uczniów 

klas sportowych za I kw. 2019 roku.  

Prawidłowość rozliczenia środków 

finansowych wg ilości uczniów. 

 

2 wnioski Przestrzegać zapisów umowy  zawartej ze Szkołą 

Podstawową w Koninie, w zakresie pisemnego potwierdzania 

przez dyrektora szkoły ilości wydanych posiłków (obiadów) 

w danym miesiącu.  

Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Instrukcji obiegu 

dokumentów księgowych, przestrzegać ustaleń dotyczących 

wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów 

pod względem merytorycznym i formalnym.  

61/5 Szkoła Podstawowa     

nr 12 im. Stanisława 

Moniuszki  

w Koninie,  

ul. Szeligowskiego 5 

 

24.04.2019- 

29.04.2019 

Dofinansowanie dożywiania uczniów 

klas sportowych za I kw. 2019 roku.  

Prawidłowość rozliczenia środków 

finansowych wg ilości uczniów. 

 

 

4 wnioski Dokonać zwrotu należnej kwoty  na rachunek bankowy 

MOSiR Konin, w związku z nieprawidłowym obciążeniem za 

wyżywienie uczniów klasy sportowej.  

Celem prawidłowego dofinansowania przez MOSiR Konin 

kosztów obiadów uczniów oddziału sportowego,                         

w zestawieniach ilości wydanych obiadów za dany miesiąc 

uwzględniać nieobecności.  

Bezwzględnie przestrzegać zapisów rozdziału VI punktu 8 

Regulaminu stołówki szkolnej, zgodnie z którymi ze 

względów sanitarno- epidemiologicznych podczas 

wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie 

osoby spożywające posiłek.  

Przestrzegać zapisów art. 106 pkt 3 ustawy z dnia 14.12.2016 

r. – Prawo oświatowe . 

62/6 Szkoła Podstawowa    

nr 3 im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu  

06.05.2019- 

22.05.2019 

Dofinansowanie dożywiania uczniów 

klas sportowych za I kw. 2019 roku.  

Prawidłowość rozliczenia środków 

finansowych wg ilości uczniów. 

3 zalecenia Dokonać zwrotu należnej kwoty  na rachunek bankowy 

MOSiR Konin, w związku z nieprawidłowym obciążeniem za 

wyżywienie uczniów klas sportowych. 
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w Koninie,  

ul. Sosnowa 16 

 

 

 
Celem prawidłowego dofinansowania przez MOSiR Konin 

kosztów obiadów uczniów oddziałów sportowych, na bieżąco 

aktualizować wykazy uczniów oraz ilości wydanych obiadów 

za dany miesiąc uwzględniając nieobecności. 

Zgodnie z zapisami art. 157 – ustawy z dnia 14.12.2016 r. – 

Prawo oświatowe  sporządzać protokoły z postępowania 

rekrutacyjnego uczniów zakwalifikowanych do oddziałów 

sportowych w danym roku szkolnych. 

63/7 Szkoła Podstawowa     

nr 4 im. Gustawa 

Morcinka w Koninie, 

ul. Kazimierza Błaszaka 

4 

 

23.05.2019- 

31.05.2019 

Dofinansowanie dożywiania uczniów 

klas sportowych za I kw. 2019 roku.  

Prawidłowość rozliczenia środków 

finansowych wg ilości uczniów. 

 

5 wniosków Dokonać zwrotu należnej kwoty  na rachunek bankowy 

MOSiR Konin, w związku z nieprawidłowym obciążeniem za 

wyżywienie uczniów klas sportowych. 

Celem prawidłowego dofinansowania przez MOSiR Konin 

kosztów obiadów uczniów oddziałów sportowych, na bieżąco 

aktualizować wykazy uczniów oraz ilości wydanych obiadów 

za dany miesiąc, uwzględniając nieobecności. 

Dopracować sposób rozliczania wydawanych imiennych kart 

obiadowych na dany miesiąc, które będą uwzględniały tylko 

dni, za które zostały wykupione obiady. 

Przestrzegać zapisów art. 68, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

stanowiących o kontroli zarządczej w jednostce, wobec braku 

kontroli rozliczania i ilości wydanych obiadów w danym 

miesiącu oraz niewyjaśniania mylnej wpłaty za obiady w dniu 

31.01.2019 r., którą zwrócono dopiero w trakcie kontroli. 

Ustalać terminy płatności w wystawianych przez szkołę 

notach księgowych, zgodnie z zapisem zawartej umowy            

z MOSiR.  

64/8 Zespół Szkół Górniczo 

–Energetycznych  im. 

Stanisława Staszica 

w Koninie,  

ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 3 

 

10.06.2019-

17.06.2019 

Dofinansowanie dożywiania uczniów 

klas sportowych za I kw. 2019 roku.  

Prawidłowość rozliczenia środków 

finansowych wg ilości uczniów. 

 

6 wniosków Dokonać zwrotu należnej  kwoty  na rachunek bankowy 

MOSiR Konin,  w  związku  z nieprawidłowym obciążeniem 

za wyżywienie uczniów klas sportowych. 

Celem prawidłowego dofinansowania przez MOSiR Konin 

kosztów obiadów uczniów oddziałów sportowych, na bieżąco 

aktualizować wykazy uczniów oraz ilości wydanych obiadów 

za dany miesiąc, uwzględniając nieobecności. 

Przestrzegać zapisu § 3 pkt 5 Regulaminu korzystania ze 

stołówki szkolnej, zgodnie z którym w kosztach 

przygotowania jednego posiłku (narzutu) uwzględniać 

wynagrodzenie pracowników przygotowujących posiłki          

w kuchni oraz pochodne od tych wynagrodzeń. 
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Zmienić zapisy zarządzenia nr 14/18 dyrektora ZSGE z dnia 

22.08.2018 r. w sprawie opłaty za jeden obiad w stołówce 

szkolnej, które są niezgodne z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 

14.12.2016 r. – Prawo oświatowe. 

Przestrzegać zapisu art. 106 pkt 3 ustawy z dnia 14.12.2016 

r. – Prawo oświatowe  w zakresie uzgodnienia z organem 

prowadzącym warunków korzystania ze stołówki szkolnej.  

Przestrzegać zapisu § 6 pkt 1 Regulaminu korzystania ze 

stołówki szkolnej, zgodnie z którym podczas wydawania 

posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby 

spożywające posiłek tj. uczniowie i pracownicy szkoły (§ 2 

pkt 1 ww. regulaminu). 

65/9 Bursa Szkolna nr 1  im. 

Ryszarda Michalskiego  

w Koninie,  

Aleje 1 Maja 22a 

 

25.06.2019-

02.07.2019 

Dofinansowanie dożywiania uczniów 

klas sportowych za I kw. 2019 roku.  

Prawidłowość rozliczenia środków 

finansowych wg ilości uczniów. 

 

8 wniosków Celem właściwego dofinansowania przez MOSiR Konin 

kosztów całodziennego wyżywienia uczniów oddziałów 

sportowych zakwaterowanych w Bursie, prawidłowo 

wykazywać liczbę uczniów, którym przygotowano i wydano 

posiłki za dany miesiąc (zgodnie z zapisem § 2 pkt 1 

zawartych umów), poprzez dokonywanie odpisów zgodnie      

z zarządzeniem  dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Koninie         

z dnia 31.08.2008 r. w sprawie ustalenia stawek odpisów za 

wyżywienie.  

Dokonać zwrotu należnej kwoty  na rachunek bankowy 

MOSiR Konin, w związku z nieprawidłowym obciążeniem za 

całodzienne wyżywienie uczniów klas sportowych 

zakwaterowanych w Bursie. 

Ustalać terminy płatności w wystawianych przez Bursę 

notach księgowych, zgodnie z zapisem zawartej umowy            

z MOSiR.  

Dokonać obliczenia kalkulacji kosztu przygotowania 

posiłków i ustalić prawidłową stawkę odpłatności za obiady 

dla wychowawców i pracowników administracyjno- 

biurowych Bursy, która będzie uwzględniała całkowity koszt 

przygotowania obiadu, a nie tylko ,,wsad do kotła”, który 

dotyczy tylko uczniów (wychowanków). 

Sprzedaży obiadów dokonywać tylko osobom uprawnionym 

do korzystania z posiłków na stołówce. 

Dokonać aktualizacji zapisów Regulaminu stołówki Bursy 

Szkolnej nr 1 w zakresie źródeł finansowania stołówki przez 

wpłaty pracowników oświaty, jak również wpłaty za 
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sporadyczne imprezy organizowane przez władze miasta i 

kluby sportowe. 

Dokonać aktualizacji miesięcznych kosztów zakwaterowania 

w Bursie, które obowiązują od 01.01.2012 roku, w związku z 

wyliczeniami dyrektora Bursy sporządzonymi w dniu 

04.10.2011 r., na podstawie, którego ustalona została 

odpłatność za zakwaterowanie uchwałą nr 252 RMK z dnia 

30.11.2011 r. 

Przestrzegać zapisów § 76 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 

02.11.2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad 

działania placówek publicznych [..] w nawiązaniu do art. 106 

ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, w 

zakresie ustalania wysokości opłat za posiłki z organem 

prowadzącym. 

 

66/10 Przedszkole 

Niepubliczne 

„SPORTUŚ  

w Koninie,  

ul. Z. Urbanowskiej 9 

 

30.09.2019- 

25.10.2019 

Prawidłowość sporządzania informacji 

o liczbie dzieci z uwzględnieniem 

wykazu dzieci z gmin ościennych  za 

2018 r. 

Prawidłowość  sporządzenia 

sprawozdania w Systemie Informacji 

Oświatowej – stan na    30.09.2017 

rok. 

Prawidłowość pobrania i 

wykorzystania dotacji za 2018 rok. 

 

9 zaleceń Bazy danych SIO wypełniać wg stanu na 30 września danego 

roku zgodnie ze stanem faktycznym w zakresie ogólnej liczby 

dzieci, wg wieku, płci i miejsca zamieszkania. 

Stosować zasady określone w uchwale nr 652  Rady Miasta 

Konina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (…),  

Umowy o pracę/zlecenie zawierać w imieniu Przedszkola 

zgodnie z art. 13 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. 

Dokonywać sprawdzenia i kwalifikacji dokumentów 

źródłowych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy                             

o rachunkowości.  

Zmienić rachunek bankowy, na który wpływa dotacja 

poprzez dostosowanie go do wymogów zawartych w art. 34 

ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

Wprowadzić w dokumentach wewnętrznych, nazwę 

Przedszkola zgodną z ewidencją szkół i placówek 

niepublicznych. 

Zaktualizować Statut Przedszkola z uwzględnieniem 

wymogów art. 170 ust. 1 i 2 oraz  art. 172 ust. 3 ustawy Prawo 

oświatowe w zakresie działalności gospodarczej i czasu pracy 

niepublicznych przedszkoli. 

 Prowadzić rekrutację z zachowaniem zasad i warunków 

określonych w dokumentach wewnętrznych  Przedszkola.  
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Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i 

opieki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej   z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, (…)  w zakresie 

prowadzenia dzienników zajęć dodatkowych                                    

i prawidłowego ewidencjonowania obecności.   

Otrzymaną z budżetu Miasta Konina dotację, 

wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem wskazanym        

w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych czyli 

na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania 

przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki 

nad dziećmi, a w przypadku niewykorzystania jej do końca 

roku budżetowego zwrócić do budżetu Miasta Konina w 

terminie do dnia 31 stycznia następnego roku zgodnie z art. 

251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

67/11 Wydział Ochrony 

Środowiska   

Urząd  Miejski 

w Koninie, 

ul. Wojska Polskiego 2 

 

 

13.12.2018- 

10.01.2019 

 

 

Dokonanie ustaleń stanu 

faktycznego przy wystawieniu 

decyzji  o środowiskowych 

uwarunkowaniach składowania 

odpadów przy ul. Marantowskiej    

w Koninie, poprzedzonych 

dokumentacją wymaganą przy 

całym procesie przed jej wydaniem 

z uwzględnieniem zmian po jej 

wydaniu. 

 

 

 

 

 

5 wniosków  

 

 

W prowadzonych postępowaniach administracyjnych 

dotyczących wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, bezwzględnie przestrzegać i stosować 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

 Bezwzględnie przestrzegać i stosować przepisy ustawy            

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji           

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

Przyjmując dokumenty, które składa wnioskodawca i które 

stanowią podstawę wszczęcia postępowania 

administracyjnego bądź są dowodem potwierdzającym stan 

faktyczny, bezwzględnie weryfikować ich zapisy                         

z przepisami odrębnymi na podstawie, których ich wymóg 

jest konieczny w danym postępowaniu administracyjnym.  

Stosować rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 

grudnia 2014 r.  w sprawie katalogu odpadów w związku          

z art. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,                 

w  zakresie analizowania rodzajów odpadów  (kodów), 

szczególnie oznaczonych * - odpady niebezpieczne, biorąc 

pod uwagę wykazy odpadów, które ujmowane są we 

wnioskach o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz 
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w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, z uwzględnieniem 

prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczej  

zgodnie z  Polską klasyfikacją działalności (PKD).   

Rzetelnie weryfikować dane ujęte we wniosku o wydanie 

decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów z Kartą 

informacyjną przedsięwzięcia.  

 

 Konin, dnia 29.01.2020 r.                                                                                            

 

Sporządziła :  Magdalena Kuznowicz-Górniak                                                                                                                           

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                          …………………………………           
                                                                                                                                                                                                      Podpis kierownika komórki organizacyjnej   


