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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 26/2013 Prezydenta Miasta Konina  

z dnia 21 listopada 2013 r. 

w sprawie zasad koordynacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych 

 
Wydział Kontroli 

Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych za 2020 rok 

 

 

Lp. Podmiot 

kontrolowany 

(pełna nazwa, 

adres) 

Data 

przeprowa

dzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość 

zaleceń, 

wnioskó

w, uwag1 

Zakres wydanych zaleceń, wniosków, uwag1 

1. Niepubliczne 

Przedszkole  

„Mały Artysta”  

ul. Szpitalna 10 

62-500 Konin 

 

 

03.02.2020

- 

24.02.2020 

Prawidłowość sporządzenia 

informacji o liczbie dzieci               

z uwzględnieniem wykazu 

dzieci  z gmin ościennych za 

2019 rok. 

Prawidłowość pobrania i 

wykorzystania dotacji za 

2019 rok. 

9 Baza danych SIO wg stanu na 30 września 

danego roku winna być wypełniana 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 

(…), w zakresie: prawidłowości sporządzania 

                                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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miesięcznych sprawozdań z liczby dzieci i   

rozliczenia wykorzystania dotacji, które 

powinny być  wypełniane, zgodnie ze 

stanem faktycznym, z wskazaniem 

prawidłowych dat zapłaty oraz 

dokumentów źródłowych. 

Dokonać zmian w Statucie oraz jego 

załącznikach, tj. Regulaminie Pracy i 

Regulaminie Przedszkola w zakresie 

likwidacji występujących pomiędzy nimi 

rozbieżności oraz dokonywać zgłoszenia 

aktualizacji Statutu do Urzędu Miejskiego w 

Koninie zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy 

Prawo oświatowe. 

Wprowadzić regulacje wewnętrzne dot. 

prowadzenia dokumentacji przebiegu 

nauczania, dot. zasad rozliczania środków 

przyznanych na dzieci posiadające 

orzeczenie o kształceniu specjalnym. 

Obejmować wychowaniem przedszkolnym 

dzieci zgodnie z art. 31 ustawy Prawo 

oświatowe oraz prowadzić rekrutację z 

zachowaniem zasad i warunków 

określonych w dokumentach wewnętrznych 

Przedszkola.                                

Umowy o pracę/zlecenie/ zawierać w 

imieniu Dyrektora, w sposób regulujący 
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jednoznacznie stawki wynagrodzenia.  

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. 

Otrzymaną z budżetu Miasta Konina 

dotację, wykorzystywać zgodnie z 

przeznaczeniem wskazanym w art. 35 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

2. Akademia Junior  

ul. Wacława 

Sierpińskiego 17 

62-510 Konin 

 

 

10.03.2020

-

31.03.2020 

Prawidłowość sporządzenia 

informacji o liczbie dzieci  

z uwzględnieniem wykazu 

dzieci z gmin ościennych za 

2019 rok. 

Prawidłowość pobrania i 

wykorzystania dotacji za 

2019 rok. 

13 Dokonać zwrotu określonej kwoty dotacji, 

w związku z wykorzystaniem jej w części 

niezgodnie z przeznaczeniem oraz w części 

pobranej w nadmiernej wysokości.  

Wyliczyć wysokość wydatków stałych 

dokonanych z dotacji, dot. usług 

przedszkolnych świadczonych dla dzieci 

poniżej 2,5 roku życia, których status nie 

jest regulowany ustawą Prawo oświatowe 

oraz ustawą o finansowaniu zadań 

oświatowych w oparciu o proporcję liczby 

dzieci ogółem do liczby dzieci poniżej 2,5 lat 

w danym miesiącu.  

Bazy danych SIO wg stanu na 30 września 

danego roku wypełniać zgodnie ze stanem 
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faktycznym w zakresie ogólnej liczby dzieci. 

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 (…), w zakresie 

by : rozliczenia wykorzystania dotacji 

wypełniane były zgodnie ze stanem 

faktycznym, z wskazaniem prawidłowych 

dat zapłaty oraz dokumentów źródłowych 

adekwatnych do rodzaju wydatku 

wskazujących, że zakupy dostaw/usług 

dotyczą punktu przedszkolnego. 

Dokonać zmian w Projekcie Organizacji 

Akademii Junior, m.in. w zakresie nazwy 

placówki zgodnie z zaświadczeniem o 

wpisie do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych, organów oraz zakresu ich 

zadań oraz dokonywać zgłoszenia 

aktualizacji Projektu Organizacji do Urzędu 

Miejskiego w Koninie zgodnie z art. 168 ust. 

13 w odniesieniu do art. 181 ust. 1 ustawy 

Prawo oświatowe. 

Prowadzić dokumentację przebiegu 

nauczania zgodnie z § 13 Rozporządzenia w 

sprawie rodzajów innych form wychowania 
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przedszkolnego, warunków tworzenia i 

organizowania tych form oraz sposobu ich 

działania. 

Obejmować wychowaniem przedszkolnym 

dzieci zgodnie z art. 31 ustawy Prawo 

oświatowe oraz prowadzić rekrutację                 

z zachowaniem zasad i warunków 

określonych w dokumentach wewnętrznych 

Przedszkola.  

Zawierać umowy, w tym umowy o pracę i 

umowy na świadczenie usług 

przedszkolnych w imieniu organu 

prowadzącego/Dyrektora. 

Dokonać uregulowań umownych 

zabezpieczających dane osobowe uczniów     

i ich rodziców/opiekunów prawnych w 

kontekście art. 28 ust. 3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                    

w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych 

osobowych (…), w przypadku udostępniania 

tych danych przez Akademię Junior 

podmiotom trzecim. 

Dokonywać sprawdzenia i kwalifikacji 

dokumentów źródłowych zgodnie z art. 21 

ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.  
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Zmienić rachunek bankowy, na który 

wpływa dotacja poprzez dostosowanie go 

do wymogów zawartych w art. 34 ust. 1 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

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.  

3. Szkoła 

Podstawowa  

Towarzystwa 

Salezjańskiego  

im. św. Dominika 

Savio w Koninie 

ul. Spółdzielców 

30 

62-510 Konin 

 

 

 

18.05.2020

-

10.06.2020 

Prawidłowość pobrania i 

wykorzystania dotacji za 

2019 rok. 

9 Dokonać zwrotu określonej kwoty dotacji               

w związku  z  wykorzystaniem jej  

niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrania                          

w  nadmiernej wysokości. 

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 (…), w zakresie 

by :  miesięczne sprawozdania z liczby 

uczniów wypełniać zgodnie ze stanem 

faktycznym wg ewidencji Dzienników zajęć 

Szkoły  i dokumentacji osobowej, 

rozliczenia wykorzystania dotacji wypełniać 
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zgodnie ze stanem faktycznym z 

uwzględnieniem wydatków poniesionych w 

danym roku budżetowym, na który dotacja 

została przyznana, ze wskazaniem 

prawidłowych dat zapłaty oraz numerów 

dokumentów źródłowych. 

Dokonać zmian w Statucie Szkoły w 

zakresie przywołania aktualnych regulacji 

prawnych i obowiązujących w placówce 

regulaminów wewnętrznych, a także 

dokonywać zgłoszenia aktualizacji Statutu 

do Urzędu Miejskiego w Koninie zgodnie z 

art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe. 

Dokonać uregulowań wewnętrznych dot. 

archiwizacji dokumentacji przebiegu 

nauczania oraz  zasad rozliczania środków 

przyznanych na uczniów posiadających 

orzeczenie o kształceniu specjalnym. 

Zwiększyć nadzór pedagogiczny nad 

prowadzeniem przez nauczycieli 

dzienników zajęć zgodnie z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu MEN  z dnia 

25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej 
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dokumentacji.   

Zawierać w umowach o pobieranie nauki 

faktyczny termin przyjęcia ucznia do Szkoły. 

Stosować zapisy Regulaminu pracy dot. 

przekazywania pracownikom pedagogicznym 

zakresów czynności. 

Prowadzić w sposób przejrzysty ewidencję 

czasu pracy kadry pedagogicznej w oparciu 

o dzienniki zajęć oraz „Księgę wyjść 

prywatnych i służbowych”, w tym ewidencję 

zastępstw, nieobecności usprawiedliwionych  

i wyjść służbowych,  w tym wyjść z uczniami 

i na jej podstawie naliczać i wypłacać 

składniki wynagrodzenia wynikające z 

Regulaminu wynagradzania,  o czym 

stanowi art. 28 Regulaminu pracy. 

Otrzymaną z budżetu Miasta Konina 

dotację, wykorzystywać zgodnie                             

z przeznaczeniem wskazanym w art. 35 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

czyli na dofinansowanie realizacji zadań 

szkół w zakresie kształcenia, wychowania i 

opieki, w tym kształcenia specjalnego i 

profilaktyki społecznej, a w przypadku 

niewykorzystania jej do końca roku 

budżetowego zwrócić do budżetu Miasta 

Konina w terminie do dnia 31 stycznia 
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następnego roku zgodnie z art. 251 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych. 

4. Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

Zespołu Edukacji 

„Wiedza” w 

Koninie, 

ul. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 3a 

62-510 Konin 

 

 

16.09.2020

-

05.10.2020 

Prawidłowość pobrania i 

wykorzystania dotacji za 

2019 rok. 

 

11 Dokonać zwrotu określonej kwoty dotacji  

wykorzystanej w części niezgodnie                               

z przeznaczeniem oraz  w  części  pobranej             

w nadmiernej wysokości. 

Dokonać wyliczenia wysokości wydatków 

wykazanych w Rozliczeniu wykorzystania 

dotacji - rok 2018, poniesionych w roku 

budżetowym, na który dotacja nie została 

przekazana oraz dokonać ich zwro tu. 

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 (…),   w 

zakresie by : rozliczenia wykorzystania 

dotacji oraz miesięczne sprawozdania z 

liczby uczniów przekazywać do Urzędu 

Miejskiego  w Koninie z zachowaniem 

terminów określonych w § 2 ust. 8 i § 3 ust. 

1 uchwały, rozliczenia wykorzystania dotacji 

wypełniać zgodnie ze stanem faktycznym                                

z uwzględnieniem wydatków poniesionych 

w danym roku budżetowym, na który 

dotacja została przyznana. 
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Dokumentację przebiegu nauczania 

prowadzić 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, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji, w zakresie : nanoszenia 

poprawek i oczywistych pomyłek oraz 

ewidencji obecności słuchaczy, w 

odniesieniu do art. 26 ust. 2 ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych i tym 

samym zwiększyć nadzór pedagogiczny nad 

prowadzeniem przez nauczycieli 

dzienników zajęć zgodnie z zasadami 

określonymi w ww. rozporządzeniu. 

Wskazanym jest by dokonać uregulowań 

wewnętrznych dot. archiwizacji 

dokumentacji przebiegu nauczania. 

Zmienić rachunek bankowy, na który 

wpływa dotacja poprzez dostosowanie go 

do wymogów zawartych w art. 34 ust. 1 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.  

Umowy cywilno-prawne zawierać w imieniu  

osoby upoważnionej przez organ 

prowadzący szkołę.  
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W zawieranych umowach cywilno-

prawnych określać w sposób konkretny 

przedmiot zlecenia, miejsce, czas jego 

realizacji ze wskazaniem szkoły, której 

dotyczy.  

Dokonywać sprawdzenia i kwalifikacji 

dokumentów źródłowych zgodnie z art. 21 

ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. 

Dotację rozliczać w oparciu o faktury 

wystawione na Zespół Edukacji „Wiedza” Sp.  

z o.o. z siedzibą we Włocławku, zawierające 

informację o szkole, której wydatki dotyczą 

jako odbiorcy usługi/towaru. 

Otrzymaną z budżetu Miasta Konina 

dotację, wykorzystywać zgodnie  z  

przeznaczeniem wskazanym w art. 35 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

czyli na dofinansowanie realizacji zadań 

szkół w zakresie kształcenia, wychowania i 

opieki, w tym kształcenia specjalnego i 

profilaktyki społecznej. 

5. Rzemieślnicza 

Szkoła Zawodowa 

Cechu Rzemiosł 

Różnych – 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia w Koninie 

26.10.2020

-

20.11.2020 

Prawidłowość pobrania i 

wykorzystania dotacji za 

2019 rok. 

 

12 Dokonać zwrotu określonej kwoty dotacji                

w związku z wykorzystaniem jej w części 

niezgodnie z przeznaczeniem i w 

nadmiernej wysokości.  

Stosować zasady określone w uchwale nr 

652 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 
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ul. Zagórowska 

16B  

62-500 Konin 

 

2018 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego (…), w zakresie 

by : miesięczne sprawozdania z liczby 

uczniów wypełniać zgodnie ze stanem 

faktycznym; rozliczenia wykorzystania 

dotacji wypełniać zgodnie ze stanem 

faktycznym z uwzględnieniem wydatków  

poniesionych w danym roku budżetowym, 

na który dotacja została przyznana. 

W Statucie szkoły dokonać zmian w 

odniesieniu do : sposobu i terminu 

przechowywania dokumentacji przebiegu 

nauczania, realizacji kształcenia 

zawodowego, egzaminów zawodowych 

oraz dokonywać zgłoszenia aktualizacji 

Statutu do UM w Koninie zg z art. 168 ust. 

13 ustawy – Prawo oświatowe. 

Stosować procedurę skreślania uczniów w 

oparciu o decyzję dyrektora szkoły. 

Dokonać uregulowań wewnętrznych w 

sprawie: archiwizacji dokumentacji 

przebiegu nauczania, rozliczania środków 

przyznanych na kształcenie specjalne, 

doskonalenia zawodowego. 

Dokumentację przebiegu nauczania 
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prowadzić 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, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

w zakresie ewidencji uczniów w oddziałach i 

ich obecności w dziennikach lekcyjnych i 

zajęć dodatkowych.  

Rekrutację uczniów prowadzić w sposób 

mający na uwadze zasady zatrudniania 

młodocianych oraz osób niemających 15 

lat, o których mowa w art. 191 Kodeksu 

pracy. 

W załącznikach do umów o pracę w celu 

przygotowania zawodowego określić 

sposób prowadzenia monitorowania 

realizacji programu nauczania w 

odniesieniu do art. 120a ust. 1 pkt 3 ustawy 

– Prawo oświatowe.  

Umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego zawierać zg z § 5 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 

maja 1996 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania. 
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Wynagrodzenie za pracę w godzinach 

nadliczbowych naliczać i wypłacać zg                           

z warunkami zatrudnienia – art. 151 § 5 

Kodeksu pracy.  

Umowy cywilno-prawne ustalać w taki 

sposób by było możliwe określenie 

wysokości płacy za każdą godzinę 

wykonania zlecenia, w odniesieniu do 

regulacji prawnych dot. wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

Otrzymaną z budżetu Miasta Konina 

dotację, wykorzystywać zg z 

przeznaczeniem wskazanym w art. 35 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.  

6. Szkoła 

Podstawowa  

z Oddziałami 

Integracyjnymi  

nr 9 

im. Bohaterów 

Westerplatte  

62-510 Konin 

ul. Fikusowa 8 

                                                                                                                                                                                     

03.02.2020

-

26.02.2020 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków 

publicznych z tytułu 

wynagrodzeń dla nauczycieli 

na 2019 rok. 

4 Planując środki finansowe na 

wynagrodzenia, na dany rok budżetowy 

przestrzegać by kalkulacje sporządzane 

były 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. 

Wyegzekwować od pracownika zwrot 

określonej kwoty  w związku z podwójnym 

dokonaniem  wypłaty dodatku za warunki 

pracy od godzin doraźnych.  

Przestrzegać zapisu § 3 ust. 4 pkt 2 uchwały          
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nr 754 RMK z dnia 27.06.2018 r. w sprawie 

określenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach […], 

zgodnie z którym wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na dodatki 

motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat 

w stosunku do wynagrodzenia 

zasadniczego powinna wynosić 14 % dla 

wicedyrektorów oraz innych stanowisk 

kierowniczych przewidzianych w statucie 

szkoły. 

Dopracować sposób kontroli arkuszy 

rozliczeniowych godzin ponadwymiarowych 

oraz godzin etatowych z dodatkami za 

warunki pracy pod kątem poprawności 

wykazanych w nich informacji. 

7. Zespół Szkół  

Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego  

im. Stefana 

Batorego 

ul. Wodna 1 

62-500 Konin 

11.03.2020

-

19.05.2020 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków 

publicznych z tytułu 

wynagrodzeń dla nauczycieli 

na 2019 rok. 

5 Godziny ponadwymiarowe realizować 

zgodnie z przydziałem w arkuszu 

organizacyjnym zatwierdzonym przez 

organ prowadzący, który w świetle  art. 110 

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe  określa szczegółową 

organizację nauczania, wychowania i opieki 

w danym roku szkolnym. Przestrzegać 

zapisu art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz § 7 

pkt 7 uchwały nr 754 Rady Miasta Konina z 
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dnia 27  czerwca 2018 r., zgodnie z  którymi 

składniki wynagrodzenia, których wysokość 

może być ustalona na podstawie już 

wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie 

lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu 

miesiąca.  

Przestrzegać zapisu art. 42 ust. 5 c Karty 

Nauczyciela, zgodnie z którym 

nauczycielom realizującym w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym 

wymiarze godzin zajęć ustala się jako iloraz 

łącznej liczby zrealizowanych godzin i sumy 

części etatów realizowanych w ramach 

poszczególnych tygodniowych wymiarów 

godzin zajęć, a godziny wyliczone ponad 

wymiar pensum łączonego stanowią 

godziny ponadwymiarowe.  

Dopracować sposób kontroli arkuszy 

rozliczenia godzin ponadwymiarowych oraz 

księgi zastępstw, zgodnie  z treścią 

merytoryczną dokumentu. 

Przestrzegać zapisu § 3 ust. 4 pkt 2 uchwały 

nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 

27.06.2018 r. w sprawie określenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach […], zgodnie z 
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którym wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w 

przeliczeniu na jeden etat w stosunku do 

wynagrodzenia zasadniczego powinna 

wynosić 14 % dla wicedyrektorów. 

8.  Zespół Szkół  

 Budownictwa i 

Kształcenia 

Zawodowego                                                                                

im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego                                                                            

ul. Budowlanych 6 

62-510 Konin 

                                                                                                               

01.06.2020

-

26.06.2020 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków 

publicznych z tytułu 

wynagrodzeń dla nauczycieli 

na 2019 rok. 

5 Stosować przepisy ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  w  

zakresie zgodnym z art. 236 ust. 3 pkt 1 w  

kwestii planowania środków finansowych 

na wynagrodzenia, na dany rok budżetowy, 

biorąc pod uwagę należyte kalkulowanie 

ich  wysokości, tj. zgodnie z 

zapotrzebowaniem jednostki na 

poszczególne składniki wynagrodzenia.  

Przestrzegać zapisu artykułu 6 ust. 1 

ustawy o rachunkowości  w zakresie takim 

by w  księgach rachunkowych  jednostki 

ujmować wszystkie osiągnięte, 

przypadające na jej rzecz przychody i 

obciążające ją koszty związane z tymi 

przychodami,  dotyczące danego roku 

obrotowego. Przy sporządzaniu arkusza 

organizacyjnego szkoły uwzględniać zapis 

art. 35 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, w 

zakresie przydzielania nauczycielowi godzin 

ponadwymiarowych w liczbie nie  

przekraczającej ¼ tygodniowego 
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obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.  

Większą liczbę godzin ponadwymiarowych 

można przydzielić wyłącznie za jego zgodą, 

jednak w wymiarze nieprzekraczającym ½ 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć. Przeanalizować zapis art. 35 

ust. 2a Karty Nauczyciela, zgodnie z którym 

przez godzinę doraźnego zastępstwa 

rozumie się  przydzielone nauczycielowi 

godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

lub opiekuńczych powyżej tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych, której realizacja następuje  w 

zastępstwie nieobecnego nauczyciela. 

Doprecyzować sposób kontroli ewidencji 

potwierdzającej realizację godzin 

indywidualnego nauczania przez 

nauczycieli oraz osobę sprawdzającą .   

9. Przedszkole nr 17  

 ,,Wojtusiowa 

Izba”                                                                            

 ul. Okólna 57 

 62-510 Konin 

                                                                                                               

01.07.2020

-

31.07.2020 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków 

publicznych z tytułu 

wynagrodzeń dla nauczycieli 

na 2019 rok. 

5 Przestrzegać zapisu § 2 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 

r., w świetle którego wysokość stawki 

wynagrodzenia zasadniczego za jedną 

godzinę przeliczeniową dla nauczycieli 

realizujących tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 
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ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza się, 

dzieląc odpowiednią minimalną stawkę 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

przez miesięczną liczbę godzin będącą 

wynikiem pomnożenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin, o którym 

mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych 

godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 

godziny pomija się, a co najmniej 0,5 

godziny liczy się za pełną godzinę (w 

nawiązaniu do zapisu § 7 ust. 2 uchwały nr 

754 RMK z dnia 27 czerwca 2018 r. w 

sprawie określenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli […]). 

Stosować przepisy ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  w 

zakresie:  

-  zgodnym z art. 236 ust. 3 pkt 1 w kwestii 

planowania środków finansowych na 

wynagrodzenia, na dany rok budżetowy, 

biorąc pod uwagę należyte kalkulowanie 

ich  wysokości, tj. zgodnie z 

zapotrzebowaniem jednostki na 

poszczególne składniki wynagrodzenia,  

- zapisu art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3,                  

w zakresie działań podejmowanych dla 
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zapewnienia realizacji celów i zadań w 

sposób zgodny z prawem, efektywny, 

oszczędny i terminowy.  

Przestrzegać zapisów ustawy  o 

rachunkowości,  w zakresie:  

- art. 6 ust. 1 poprzez ujmowanie w 

księgach rachunkowych jednostki 

wszystkich osiągniętych przychodów i 

obciążających ją kosztów  związanych z tymi 

przychodami, dotyczących danego roku 

obrotowego,  

- art. 24 ust. 1, 2 i 4 poprzez prowadzenie 

ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie 

oraz sprawdzalnie, dokonując w nich 

zapisów odzwierciedlających stan 

rzeczywisty   i umożliwiający stwierdzenie 

poprawności dokonanych w nich zapisów. 

Doprecyzować sposób kontroli ewidencji 

potwierdzającej realizację godzin 

doraźnych zastępstw przez nauczycieli oraz 

osobę sprawdzającą. 

Dokonać zwrotu określonej kwoty  

nadpłaconego wynagrodzenia pracownika 

za 3 dni miesiąca grudnia 2018 roku,  za 8 

godzin doraźnych zastępstw, które zostały 

wykazane przez nauczycieli w miesięcznych 

rozliczeniach za ww. okresy, a których 
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realizacja nie miała potwierdzenia                      

w prowadzonej   ewidencji. 

10. Szkoła 

Podstawowa  

nr 1 im. Zofii 

Urbanowskiej  

ul. Kolska 2 

62-500 Konin 

10.08.2020

-

04.09.2020 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków 

publicznych  z tytułu 

wynagrodzeń dla nauczycieli  

na 2019 rok. 

8 Przestrzegać zapisu art. 42 ust. 7a ustawy – 

Karta Nauczyciela, stanowiącego, że zajęcia  

i czynności realizowane w ramach czasu 

pracy nauczyciela są rejestrowane i 

rozliczane w okresach tygodniowych, 

odpowiednio   w dziennikach lekcyjnych lub 

dziennikach  zajęć.   

Stosować przepisy ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 

zakresie zgodnym z art. 236 ust. 3 pkt 1, w 

kwestii planowania środków finansowych 

na wynagrodzenia, na dany rok budżetowy, 

biorąc pod uwagę należyte kalkulowanie 

ich  wysokości, tj. zgodnie z 

zapotrzebowaniem jednostki na 

poszczególne składniki wynagrodzenia.     

Przestrzegać zapisu § 3 rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 

dokumentacji pracowniczej w zakresie 

dotyczącym umieszczania w aktach 

osobowych pracowników dokumentów 

związanych   z przebiegiem zatrudnienia 

pracownika, w tym m.in. dokumentów 

związanych z przyznaniem pracownikowi 
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nagrody lub wyróżnienia (art. 105 Kodeksu 

pracy) oraz pism potwierdzających 

powierzenie nauczycielom funkcji 

wychowawcy klasy. 

Przeanalizować zapis § 3 ust. 4 pkt 5 

uchwały      nr 754 Rady Miasta Konina  z 

dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie 

określenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli […], zgodnie z którym dodatek 

motywacyjny i funkcyjny oraz inne dodatki 

dla wicedyrektorów nie mogą przekroczyć 

55 % uposażenia zasadniczego. 

Doprecyzować sposób kontroli ewidencji 

potwierdzającej realizację godzin 

ponadwymiarowych, indywidualnego 

nauczania, doraźnych zastępstw przez 

nauczycieli oraz osobę sprawdzającą.  

Przestrzegać zapisu § 12 ust. 2 Regulaminu 

pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zofii 

Urbanowskiej w Koninie, zgodnie z którym 

każdorazowe wyjście z pracy w godzinach 

służbowych pracownik zobowiązany jest 

odnotować w „Ewidencji wyjść w godzinach 

służbowych”. 

W związku z zapisem art. 39 ust. 4 ustawy – 

Karta Nauczyciela, dokonać zwrotu 

wynagrodzeń z tytułu godzin 



 

23 

 

ponadwymiarowych, nauczania indywidualnego 

i doraźnych zastępstw  w określonej kwocie, 

które zostały wykazane przez nauczycieli w 

miesięcznych rozliczeniach, a których 

realizacja nie miała potwierdzenia w 

dokumentacji dotyczącej przebiegu 

nauczania.   

Dokonać  korekty i zwrotu wynagrodzenia 

za czas urlopu wypoczynkowego, w związku 

z zawyżeniem ilości wykazanych przez 

nauczycieli w poszczególnych okresach 

godzin ponadwymiarowych, które były 

podstawą do wyliczenia przeciętnego 

wynagrodzenia z okresu wszystkich 

miesięcy danego roku szkolnego, 

poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 

urlopu […], zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1992 – Karta Nauczyciela.  

Przestrzegać zapisu § 8 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Edukacji     

Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.                 

w sprawie prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania […], poprzez 

wpisywanie w dzienniku lekcyjnym 

prowadzonym przez szkołę dla dzieci i 

młodzieży m.in. tematy przeprowadzonych 
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zajęć edukacyjnych.  

Bezwzględnie przestrzegać zapisu § 7 ust. 4 

pkt 3 Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli […], zgodnie z którym godziny 

ponadwymiarowe przypadające w dniach,   

w których nauczyciel nie mógł ich 

realizować       z przyczyn leżących po 

stronie pracodawcy,  w związku  m.in. z 

chorobą ucznia nauczania indywidualnego, 

trwającą nie dłużej niż tydzień traktuje się 

jak godziny faktycznie odbyte.   

11. III Liceum   

im. Cypriana 

Kamila Norwid 

ul. Karola 

Szymanowskiego 

5  

62-510 Konin 

23.09.2020

-

23.10.2020 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków 

publicznych  z tytułu 

wynagrodzeń dla nauczycieli  

na 2019 rok. 

7 Przestrzegać zapisu art. 42 ust. 7a ustawy  – 

Karta Nauczyciela, w zakresie  

rejestrowania i rozliczania w okresach 

tygodniowych odpowiednio w dziennikach 

lekcyjnych lub dziennikach zajęć czynności 

realizowanych w ramach czasu pracy 

nauczyciela.  

Stosować przepisy ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  w 

zakresie zgodnym z art. 236 ust. 3 pkt 1, w 

kwestii planowania środków finansowych 

na wynagrodzenia, na dany rok budżetowy, 

biorąc pod uwagę należyte kalkulowanie 

ich  wysokości.   

Przestrzegać zapisu art. 42 ust. 5c ustawy z 

dnia 26 stycznia 1992 – Karta Nauczyciela, 
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zgodnie z którym nauczycielom 

realizującym w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o 

różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin zajęć, tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala 

się jako iloraz łącznej liczby realizowanych 

godzin i sumy części etatów realizowanych 

w poszczególnych tygodniach wymiarów 

godzin zajęć. 

Przestrzegać zapisu art. 24 ust. 1, 2 i 4 pkt 1 

ustawy o rachunkowości,   w myśl którego 

księgi rachunkowe powinny być 

prowadzone m.in. rzetelnie i sprawdzalnie 

tj. dokonane w nich zapisy powinny 

odzwierciedlać stan rzeczywisty oraz 

identyfikację dowodów i sposobu ich 

zapisania w księgach rachunkowych na 

wszystkich etapach przetwarzania danych. 

Doprecyzować sposób kontroli ewidencji 

potwierdzającej realizację godzin 

indywidualnego nauczania przez 

nauczycieli oraz osobę sprawdzającą.   

Dokonać zwrotu wynagrodzeń z tytułu 

godzin ponadwymiarowych na określoną 

wartość, w związku z błędnie przyjętą 

stawką za 1 godzinę przeliczeniową godziny 
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ponadwymiarowej, tj. wg pensum 18 

zamiast pensum łączonego.  

Dokonać  zwrotu wynagrodzenia za czas 

urlopu wypoczynkowego w określonej 

kwocie,    w związku z  ustaleniami, które 

były podstawą do wyliczenia przeciętnego 

wynagrodzenia z okresu wszystkich 

miesięcy danego roku szkolnego, 

poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 

urlopu […], zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy  

Karta Nauczyciela.  

Przestrzegać zapisu art. 46 ust. 1 ustawy                   

o finansach publicznych, poprzez 

zaciąganie zobowiązań do sfinansowania w 

danym roku, do wysokości wynikającej z 

planu wydatków lub kosztów jednostki (…).  

12. Przedszkole nr 32 

z Oddziałami 

Integracyjnymi 

ul. Przemysłowa 7 

62-510 Konin 

 

07.12.2020 

-  

20.01.2021 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków 

publicznych z tytułu 

wynagrodzeń dla nauczycieli 

na 2019 rok. 

5 Przestrzegać zapisów  ustawy z dnia 

26.01.1992 r. – Karty Nauczyciela                         

w zakresie  :  

- art. 42 ust. 7a, zgodnie z którym zajęcia i 

czynności realizowane w ramach czasu 

pracy nauczyciela powinny być  

rejestrowane i rozliczane w okresach 

tygodniowych, 

- art. 35 ust. 2 i 2a, w kwestii dotyczącej 

realizacji przez nauczyciela dodatkowych 

godzin zajęć rewalidacyjnych jako doraźne, 
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w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela,  

- art. 42 ust. 1 w kwestii dotyczącej czasu 

pracy nauczyciela powyżej 40 godzin 

tygodniowo. 

Stosować przepisy ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych w 

zakresie zgodnym z art. 236 ust. 3 pkt 1 w 

kwestii planowania środków finansowych 

na wynagrodzenia , tj. zg z 

zapotrzebowaniem jednostki na 

poszczególne składniki wynagrodzenia . 

Dopracować sposób kontroli i rozliczenia 

godzin ponadwymiarowych oraz godzin 

etatowych z dodatkami za warunki pracy 

pod kątem poprawności wykazanych w nich 

informacji.  

Zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi 

wpisywać do księgi zastępstw, zastępstwa 

za nieobecnego nauczyciela, niezwłocznie 

po zakończeniu zajęć.  

Przestrzegać zapisu § 9 ust. 2 

rozporządzenia MEN z dnia 17 .03.2017 r.     

w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

w kwestii dot. czasu prowadzonych                     

w przedszkolu zajęć, by dostosować go do 

możliwości rozwojowych dzieci.  
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Dokonać zwrotu określonej kwoty  

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe        

i doraźnych zastępstw.  

13. Szkoła 

Podstawowa  

nr 11 im. Floriana 

Marciniaka 

ul. Łężyńska 9 

62-510 Konin 

03.02.2020

-

21.02.2020 

Prawidłowość planowania  

i wydatkowania środków 

publicznych  z tytułu 

wynagrodzeń dla 

pracowników 

administracyjno - 

obsługowych na 2019 rok. 

2 Składniki wynagrodzenia ujmować                     

w tabelach kalkulacyjnych funduszu 

wynagrodzeń, w kwotach wynikających z 

angaży pracowników oraz z faktycznego 

zapotrzebowania jednostki. Należne 

składniki wynagrodzenia wypłacać w 

terminach przewidzianych przepisami 

prawa, tj. niezwłocznie po nabyciu do nich 

prawa – dot.  nagrody jubileuszowej.   

14. Szkolne 

Schronisko 

Młodzieżowe 

ul. Leopolda 

Staffa 5 

62-505 Konin 

05.03.2020

-

11.03.2020 

Prawidłowość planowania  

i wydatkowania środków 

publicznych z tytułu 

wynagrodzeń dla 

pracowników 

administracyjno-

obsługowych na 2019 rok. 

4 Przestrzegać dyspozycji przepisów 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, stanowiących o 

dokonywaniu  wydatków publicznych w 

sposób celowy i oszczędny. W ramach 

kontroli zarządczej  dołożyć wszelkich 

starań, by planowanie składników 

wynagrodzenia na dany rok budżetowy 

odbywało się w sposób zgodny                               

z zapotrzebowaniem jednostki,                             

w nawiązaniu do art. 236 ust. 3 pkt 1 ww. 

ustawy .  

Wywiązywać się z obowiązku bieżącego 
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aktualizowania przepisów wewnętrznych,  

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.  

W zakresie wypłat premii i nagród dla 

pracowników administracji i obsługi : 

podjąć działania mające na celu zmianę 

zapisów § 1 ust. 4 Regulaminu premiowania 

[…], w kwestii dot. przyznawania premii  

stosownie do zapisów art. 2 ust. 8 i art. 53 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

zgodnie z którymi dysponentem części 

budżetowej jest kierownik jednostki 

odpowiedzialny za całość gospodarki 

finansowej.  

Przestrzegać dyspozycji art. 4 ust.1 ustawy                                    

o rachunkowości, stanowiącym, że 

jednostki obowiązane są stosować przyjęte 

zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i 

jasno przedstawiając sytuację majątkową i 

finansową oraz wyniki finansowy,                       

w nawiązaniu do postanowień zarządzenia 

nr 1/2016 Kierownika Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Koninie z dnia 

04.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad (polityki) rachunkowości – zakładowy 
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plan kont  w zakresie prowadzenia konta 

980 – Plan finansowy wydatków 

budżetowych.  

15. Szkoła 

Podstawowa nr 7  

ul. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 44 

62-510 Konin 

                                                                                                                  

06.03.2020

-

15.05.2020 

Prawidłowość planowania  

i wydatkowania środków 

publicznych  z tytułu 

wynagrodzeń dla 

pracowników 

administracyjno - 

obsługowych na 2019 rok. 

2 Składniki wynagrodzenia ujmować                     

w tabelach kalkulacyjnych funduszu 

wynagrodzeń, w kwotach wynikających             

z angaży pracowników  oraz z faktycznego 

zapotrzebowania jednostki. 

Przyznawać i wypłacać poszczególne 

składniki wynagrodzenia zgodnie z 

przepisami zawartymi w Regulaminie 

wynagradzania szkoły.   

16. Szkoła 

Podstawowa nr 6 

im. Romualda 

Traugutta  

ul. Kolejowa 2 

62-510 Konin 

                                                                                                                  

28.05.2020

-

19.06.2020 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków 

publicznych  z tytułu 

wynagrodzeń dla 

pracowników 

administracyjno - 

obsługowych na 2019 rok.  

 

4 Składniki wynagrodzenia ujmować                     

w tabelach kalkulacyjnych funduszu 

wynagrodzeń, w kwotach wynikających z 

angaży pracowników. 

Poszczególne składniki wynagrodzenia 

przyznawać i wypłacać zgodnie                               

z uregulowaniami prawnymi.  

Sporządzać kalkulację wynagrodzeń i 

naliczać wzrost wynagrodzeń osobowych 

zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.  

Tabelę stanowisk i wynagrodzenia                      

w jednostkach oświaty, stanowiącą 

załącznik do regulaminu wynagradzania 

pracowników niebędących nauczycielami, 

dostosować do rozporządzenia Rady 
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Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników 

samorządowych, w zakresie minimalnych 

kategorii zaszeregowania i poziomów 

wynagrodzenia. 

17. Przedszkole nr 12 

„Kubuś Puchatek” 

ul. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 42 

 62-510 Konin 

04.06.2020

-

02.07.2020 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków 

publicznych z tytułu 

wynagrodzeń dla 

pracowników 

administracyjno-

obsługowych na 2019 rok. 

2 Przestrzegać i stosować przepisy ustawy                   

o finansach publicznych w zakresie: 

- art. 68 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 

3, stanowiących  o kontroli zarządczej w  

ramach której należy podejmować takie 

działania  aby realizacja celów i działań 

jednostki odbywała się w sposób zgodny z 

prawem, efektywny, oszczędny i terminowy  

- art. 236 ust. 3 pkt 1, w kwestii planowania 

środków finansowych na wynagrodzenia, 

na dany rok budżetowy, biorąc pod uwagę 

należyte kalkulowanie ich wysokości.  

W tabelach kalkulacyjnych funduszu 

wynagrodzeń ujmować składniki w taki 

sposób by ujęte w nich kwoty wynikały z 

angaży pracowników oraz algorytmów 

obliczania stażu tj. zgodnie z art. 38 ust. 1 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych oraz § 7 ust. 

1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych . 
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18. Zespół Szkół 

Górniczo - 

Energetycznych 

im. Stanisława 

Staszica  

ul. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 3  

62-510 Konin 

18.08.2020

-

04.09.2020 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków 

publicznych  z tytułu 

wynagrodzeń dla 

pracowników 

administracyjno - 

obsługowych na 2019 rok. 

5 Wywiązywać się z obowiązku bieżącego 

aktualizowania przepisów wewnętrznych,  

w ramach sprawowania kontroli zarządczej 

w trybie art. 68, w związku z art.69 ust.1 pkt 

3 ustawy o finansach publicznych.  

Składniki wynagrodzenia planować zgodnie        

z  zapisami regulaminu wynagradzania  i  

zapisami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych, tj. wg faktycznego 

zapotrzebowania jednostki . 

Wypłaty poszczególnych składników 

wynagrodzenia dokonywać w sposób 

zgodny z przepisami prawa : 

odprawę emerytalną zgodnie z § 9 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 

maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych, dodatku 

funkcyjnego zgodnie zapisami § 10 ust. 3 

regulaminu wynagradzania. 

Dodatek specjalny przyznawać  zgodnie z 

art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych tj.  

z tyt. okresowego zwiększenia obowiązków 

służbowych lub powierzenia dodatkowych 

zadań. 

W aktach osobowych pracownika 
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umieszczać kopię poświadczenia o 

przyznaniu nagrody zgodnie z pkt. II ppkt. 8 

regulaminu przyznawania nagrody.  

19. Zespół Szkół 

Technicznych 

im. Marii 

Skłodowskiej - 

Curie  

ul. płk. Witolda 

Sztarka 2 

62-500 Konin 

17.09.2020

-

07.10.2020 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków 

publicznych  z tytułu 

wynagrodzeń dla 

pracowników 

administracyjno - 

obsługowych na 2019 rok. 

4 Wywiązywać się z obowiązku bieżącego 

aktualizowania przepisów wewnętrznych,  

w ramach sprawowania kontroli zarządczej 

w trybie art. 68, w związku z art.69 ust.1 pkt 

3 ustawy  o finansach publicznych. 

Przyznawać i wypłacać poszczególne 

składniki wynagrodzenia zgodnie                          

z przepisami art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy              

z dnia 21 listopada 2008 r.    o 

pracownikach samorządowych.   

Przestrzegać art.: 85 ust. 1 i 2 oraz 86 ust. 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy, w myśl których, wypłaty 

wynagrodzenia dokonuje się w ustalonym z 

góry terminie, określonym w regulaminie 

pracy lub innych przepisach, nie później niż 

w ciągu pierwszych 10 dni następnego 

miesiąca kalendarzowego w nawiązaniu do 

§ 13 ust. 1 i § 45 ust. 1 Regulaminu pracy, 

wprowadzonego Zarządzeniem dyrektora 

szkoły Nr 12/2014 z dnia 09.6.2014 r.  

Składniki wynagrodzenia ujmować                    

w tabelach kalkulacyjnych funduszu 

wynagrodzeń, w kwotach wynikających z 
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angaży pracowników. 

20. Przedszkole nr 16   

im. Jana Brzechwy  

ul. Szarotki 1 

62-510 Konin                

          

17.09.2020

-

07.10.2020 

Prawidłowość planowania i 

wydatkowania środków 

publicznych z tytułu 

wynagrodzeń dla 

pracowników 

administracyjno-

obsługowych na 2019 rok. 

2 Składniki wynagrodzenia ujmować                     

w tabelach kalkulacyjnych zatrudnienia             

i funduszu wynagrodzeń : w kwotach                   

i okresach wynikających z angaży oraz  

zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 ustawy           

o pracownikach samorządowych.  

Decyzję w sprawie premii dla pracownika 

podejmować zgodnie z zapisami § 3  

ust. 2 regulaminu premiowania.   

21. Miejski Ośrodek  

Sportu i Rekreacji 

w Koninie  

ul. Kurów 1 

62-510 Konin 

 

06.07.2020

-

24.07.2020 

Prawidłowość i 

gospodarność dokonywania 

wydatków w 2019 roku ze 

szczególnym 

uwzględnieniem wydatków w 

§§:  

- 3020 - Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń,  

- 4210 – Zakup materiałów i 

wyposażenia, 

- 4300 – Zakup usług 

pozostałych. 

 

4 Wydatki klasyfikować zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia   

2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych /dot. 

klasyfikowania opłat z tyt. czynności Urzędu 

Dozoru Technicznego w § 4430 - Różne 

opłaty i składki oraz wydatków z tyt. 

upominków i nagród w § 4190 – Nagrody 

konkursowe/. 

Rejestrować w prowadzonym na dany rok 

rejestrze umów wszystkie zawierane 

porozumienia/umowy/aneksy/ do umów, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia 

nr 68/2018 Prezydenta Miasta Konina z 

dnia 24 maja 2018 r., w sprawie 
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dokonywania zakupów dostaw, usług lub 

robót budowlanych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 EURO ze 

środków budżetu Miasta Konina oraz 

współfinansowanych z funduszy 

europejskich. 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. 

Sprawozdania budżetowe sporządzać 

zgodnie z §  9 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  9 

stycznia  2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej, w zakresie 

wykazywania w nich danych wynikających z 

prowadzonej ewidencji księgowej.  

22. Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy  

w Koninie 

ul. 11 Listopada  

19  

07.09.2020

-

25.09.2020 

Wykorzystanie i rozliczenie 

dotacji celowej udzielonej      

w 2019 roku z budżetu 

miasta Konina na realizację 

zadań z zakresu administracji 

rządowej. 

7 Stosować zasady  wynikające z ustawy                 

o finansach publicznych,  w szczególności : 

art. 44 ust. 3, poprzez dokonywanie 

wydatków w sposób celowy i oszczędny,   

art. 68 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 1 

pkt 3 poprzez  wzmocnienie skuteczności i 
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62-510 Konin efektywności kontroli zarządczej w tym 

zapewniając zgodność działalności z 

przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi. 

Stosować zasady prowadzenia ksiąg 

rachunkowych wynikające z przepisów 

ustawy o rachunkowości, dotyczące: 

art. 21 ust. 1 pkt 6  o stwierdzeniu 

sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do 

ujęcia w księgach rachunkowych przez 

wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia 

dowodu w księgach rachunkowych 

(dekretacja),  

art. 24 ust. 4 pkt 1 w zakresie  stwierdzenia 

poprawności dokonanych w nich zapisów, 

stanów (sald) oraz działania stosowanych 

procedur obliczeniowych,  

Przestrzegać zapisów art. 5 ustawy 1994 r.    

o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych, w zakresie prawidłowego  

tworzenia odpisu podstawowego, 

naliczanego w stosunku do przeciętnej 

liczby zatrudnionych w danym roku.  

Przestrzegać ustaleń wynikających                      

z załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 

2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 
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planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych (…), 

w zakresie prawidłowości  zaangażowania 

wydatków, czyli wartość umów, decyzji i 

innych postanowień, których wykonanie 

spowoduje konieczność dokonania 

wydatków budżetowych w roku bieżącym.  

Przestrzegać zapisów rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 

roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych, w zakresie 

prawidłowej klasyfikacji niektórych 

wydatków budżetowych. 

Przestrzegać zapisów Zarządzenia nr 

172/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 

22.12.2020 roku w sprawie dokonywania 

zakupów dostaw, usług lub robót 

budowlanych o wartości poniżej 130 000 zł 

ze środków budżetu Miasta Konina,                    

w szczególności zapisów dot. szacowania 

wartości zamówienia i  rejestru umów.  

Przestrzegać zapisów Instrukcji w sprawie 

jednolitych zasad ewidencji i rozliczeń 

podatku od towarów i usług VAT w Mieście 
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Koninie, stanowiącej załącznik nr 3 do 

Zarządzenia nr 131/2020 Prezydenta Miasta 

Konina z dnia 05.10.2020 roku, głównie           

w zakresie: zawierania umów w imieniu 

Miasta Konina,  oznaczając  właściwe dane 

identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, 

wystawiania  faktur by zawierały wszystkie 

niezbędne elementy, o których mowa w 

ustawie o podatku VAT. 

23.  Pogotowie 

Opiekuńcze w 

Koninie,  

ul. Kurpińskiego 3 

62-510 Konin 

21.01.2020 Realizacja ustaleń 

kontrolnych wskazanych w 

protokole kontroli nr DN-

HD.9020.57.2019 przez 

Wojewódzką Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną 

(nr sprawy KO.1710.16.2019)  

- Brak 

Nie zrealizowano zaplanowanej kontroli sprawdzającej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, głównie z przyczyn 

ogłoszonej pandemii- przedłużające się inne postępowania kontrolne.  

 

Sporządziła: Magdalena Kuznowicz-Górniak                                                           

Konin dnia 25.01.2021 r.    

 

 


