
                                                                                                                             
 

Wydział Kontroli 
     Sprawozdanie z kontroli  za  2013   rok 
      (kontrole zewnętrzne) 

Lp. Podmiot kontrolowany 
(pełna nazwa, adres) 

Data 
przeprowa-

dzenia 
kontroli 

Temat kontroli Ilość 
zaleceń, 

wniosków, 
uwag

 

Zalecenia/wnioski/uwagi  
w zakresie m.in.: 

1. Gimnazjum Nr 5  
im. J. Kochanowskiego 
w Koninie,  
ul. Karola Szymanowskiego  5 
62-510 Konin 

21.01.2013 – 
25.02.2013 

Kontrola wydatków za 2012 rok. 
Sprawdzenie realizacji  
wystąpienia  pokontrolnego z dnia 
14.12.2010  
Nr KO.0914-27/10 

3 zalecenia -  realizowania par. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 
16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
(Dz. U. 2014. 119 ze zm.) 
-  realizowania par. 2 pkt 1 lit. b i c Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Konina Nr 6/2010  z dn. 8 lipca 2010r. w sprawie prowadzenia ewidencji 
i sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych Rb - WSa  
o wydatkach strukturalnych poniesionych przez Urząd Miejski w Koninie 
oraz jednostki organizacyjne Miasta Konina    
-  realizowania par. 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dn. 29 stycznia 2013r.w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tyt. podróży służbowej  
(Dz. U. 2013. 167 ze zm.)

 

2. Żłobek Miejski  
w Koninie 
ul. Sosnowa 6 
62-510 Konin 

23.01.2013 – 
12.02.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 24.01.11 
Nr KO.0914-35/10 

1 zalecenie - realizowania pkt 7 zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina  
Nr 2/2009 z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania zakupów 
dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze środków 
budżetu Miasta Konina 

3. Centrum  Kształcenia  
Praktycznego  
w Koninie 
ul. K. Stefana Wyszyńskiego 3a 
62-510 Konin 

21.01.2013 – 
12.02.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia  07.12.10 
Nr KO.0914-29/10 
 

Brak 
zaleceń 

-  
 

4. Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
w Koninie 
ul. 11 listopada 19 
62-510 Konin 
 

21.01.2013 –  
15.02.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia  06.06.11 
Nr KO.0914-4/11 
 

15 zaleceń 
 

- realizowania par. 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów  
z dn. 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013. 289 ze zm.) 



- dopracowania  ustaleń  w niektórych wewnętrznych aktach prawnych,    
- realizowania pkt 7 zał. nr 1 oraz zał. nr 2 do Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Konina Nr 2/2009 z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania 
zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze 
środków budżetu Miasta Konina 
- przestrzegania art. 20 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29 
września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 ze zm.)  
-  realizowania par. 2 pkt 1 lit. b i c Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Konina Nr 6/2010  z dn. 8 lipca 2010r. w sprawie prowadzenia ewidencji 
i sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych Rb-WSa o wydatkach 
strukturalnych poniesionych przez Urząd Miejski w Koninie oraz 
jednostki organizacyjne Miasta Konina    
- wykonywania zalecenia  z poprzedniej kontroli   

5. Pogotowie Opiekuńcze 
w Koninie, 
ul. Karola Kurpińskiego 3 
62-510 Konin 

24.01.2013 – 
15.02.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 11.02.2011 
Nr KO.0914-34/10 

4 zalecenia - przestrzegania art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 4 marca 1994r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2012.592 ze zm.) 
- prawidłowego sporządzania umów – uszczegółowianie praw 
 i obowiązków spoczywających na stronach umowy 

6. Zespół Szkół Technicznych 
 i Hutniczych w Koninie  
ul. Kolska 1 
62-500 Konin 
 

26.02.2013 – 
22.03.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 13.12.2010 
Nr KO.0914-31/10 
 

4 zalecenia - realizowania załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów  
z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010.38.207 ze zm.) 
- realizowania załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dn. 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013.289 ze zm.) 

7. Szkoła Podstawowa Nr 5 
w Koninie, 
ul. K. Stefana Wyszyńskiego 35 
62-510 Konin 

26.02.2013 – 
21.03.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 28.06.2010 
Nr KO.0914-15/10 

2 zalecenia -  realizowania par 2 pkt 1 lit. c Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina 
Nr 6/2010  z dn. 8 lipca 2010r. w sprawie prowadzenia ewidencji  
i sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych Rb-WSa o wydatkach 
strukturalnych poniesionych przez Urząd Miejski w Koninie oraz 
jednostki organizacyjne Miasta Konina   
- przestrzegania art. 68 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2013. 885 ze zm.) 

8. Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Koninie,  
ul. Sosnowa 16 
62-510 Konin 

27.02.2013 –  
28.03.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 16.05.2011 
Nr KO.1710-5/11 

4 zalecenia - przestrzegania art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 ze zm.)  
- dopracowania ustaleń w niektórych wewnętrznych aktach prawnych  

9. Gimnazjum Nr 4 07.03.2013 – Kontrola wydatków za 2012 rok 3 zalecenia - przestrzegania art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994r.  



 im. Noblistów Polskich  
w Koninie, 
ul. Staffa 5 
62-510 Konin 

28.03.2013 
 
 

Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 08.10.2010 
Nr KO.0914-20/10 

 o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 ze zm.)  
-  realizowania par. 5 ust. 1 oraz par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 stycznia 2013r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tyt. podróży służbowej  
(Dz. U. 2013. 167 ze zm.) 

10. Gimnazjum Nr 3 
w Koninie,  
ul. Fikusowa 8 
62-510 Konin 

04.04.2013 – 
26.04.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 13.08.2010 
Nr KO.0914-17/10  

Brak 
zaleceń 

- 

11. Zespół Szkół im. Kopernika 
w Koninie 
Al. 1 Maja 22 
62-510 Konin 

10.04.2013 –  
30.04.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 10.02.2010 
 Nr KO.0914-28/10  

Brak 
zaleceń 

- 

12. Zespół Szkół Górniczo – 
Energetycznych 
w Koninie, 
ul. K. Stefana Wyszyńskiego 3 
62-510 Konin 
 

10.04.2013 – 
30.04.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 01.02.2010 
Nr KO.0914-39/09  
 

3 zalecenia - realizowania par. 6 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr 102 Rady Miasta Konina  
z dn. 30 maja 2007r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń 
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
warunków i sposobów ich przyznawania 
- realizowania par. 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dn. 29 stycznia 2013r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tyt. podróży służbowej 
(Dz. U. 2013. 167 ze zm.) 

13. Przedszkole Nr 17 
w Koninie, 
ul. Okólna 57 
62-510 Konin 

10.04.2013 – 
30.04.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 13.09.2011  
Nr KO.1710-12/2011  

2 zalecenia - przestrzegania art. 25 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz. U. 2013. 330 ze zm.)  
- przestrzegania art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.)  

14. Komenda Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Koninie,  
ul. Przemysłowa 7 
62-510 Konin 

17.04.2013 –  
17.05.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 06.12.2010  
Nr KO.0914-30/10  

1 zalecenie - realizowania pkt 7 zał. nr 1 oraz zał. nr 2 do Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Konina Nr 2/2009 z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania 
zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze 
środków budżetu Miasta Konina 

15. Przedszkole Nr 14 
w Koninie, 
ul. Ks. Bogusława  Palenickiego 
4 
62-510 Konin 

09.05.2013 –  
12.06.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 09.09.2011  
Nr KO.1710-13/2011  
 

Brak 
zaleceń 

- 

16. Przedszkole nr 13 „Słoneczko” 
w Koninie, 
ul. Pogodna 17 

29.05.2013 –  
21.06.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 26.09.2011  

3 zalecenia - realizowania zał. nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina  
Nr 2/2009 z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania zakupów 
dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza 



62-510 Konin 
 

Nr KO.1710-20/2011  
 

wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze środków 
budżetu Miasta Konina 
- dopracowania ustaleń w niektórych wewnętrznych aktach prawnych  

17. Zespół Szkół Budowlanych 
w Koninie, 
ul. Budowlanych 6 
62-510 Konin 

13.05.2013 –  
11.06.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 09.07.2010  
Nr KO.0914-12/10  

2 zalecenia - przestrzegania art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 ze zm.)  
- realizowania par. 7 ust. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dn. 29 stycznia 2013r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tyt. podróży służbowej  
(Dz. U. 2013. 167 ze zm.) 

18. Miejski Ośrodek Sportu 
 i Rekreacji w Koninie, 
ul. Kurów 1 
62-510 Konin 

14.05.2013 –  
12.06.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 29.06.2011  
Nr KO.1710-8/2011  

1 zalecenie - realizowania pkt 7 zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina 
Nr 2/2009 z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania zakupów 
dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze środków 
budżetu Miasta Konina 

19. Szkoła Podstawowa Nr 15 
im. Polskich Olimpijczyków  
w Koninie, 
ul. Turkusowa 1a 
62-500 Konin  
 

17.06.2013 –  
16.07.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 25.10.2010  
Nr KO.0914-23/10  
 

16 zaleceń - dopracowania ustaleń w niektórych wewnętrznych aktach prawnych 
- przestrzegania art. 14 ust. 4, art. 18 ust. 1 pkt 3, art. 20 ust. 1, art. 23 
ust. 2 pkt 1 oraz art. 24 ustawy z dn. 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz. U. 2013. 330 ze zm.)  
- realizowania pkt 7 zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina 
Nr 2/2009 z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania zakupów 
dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze środków 
budżetu Miasta Konina 
- przestrzegania art. 143 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) 
- wykonania zalecenia z poprzedniej kontroli  
- realizowania par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 16 
stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
(Dz. U. 2014. 119 ze zm.) 
- realizowania zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 5 
lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013.289 ze zm.) 



20. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Koninie,  
ul. Dworcowa 13 
62-510 Konin 

18.06.2013 –  
16.07.2013 
 

Kontrola wydatków (kosztów) za 
2012 rok 
 

6 zaleceń - przestrzegania art. 21 ust. 1 pkt 6, art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 
ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2013.330  
ze zm.)  
- przestrzegania art. 44 ust. 3 pkt 1 oraz art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.)  

21. Miejska Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna 
w Koninie,  
ul. Sosnowa 12 
62-510 Konin 

24.06.2013 –  
18.07.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 4 zalecenia - realizowania zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów  
z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010.38.207 ze zm.) 
- przestrzegania zasad rachunkowości wprowadzonych zarządzeniami 
dyrektora jednostki  
-  realizowania par. 2 pkt 1 lit. c Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina  
Nr 6/2010  z dn. 8 lipca 2010r. w sprawie prowadzenia ewidencji i 
sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych Rb-WSa o wydatkach 
strukturalnych poniesionych przez Urząd Miejski w Koninie oraz 
jednostki organizacyjne Miasta Konina   

22. Przedszkole Nr 31 „Pod Tęczą” 
w Koninie,  
ul. Ludomira Różyckiego 3 
62-510 Konin 
 

08.07.2013 –  
02.08.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 23.01.2012  
Nr KO.1710-35/2011 
 

2 zalecenia  - realizowania pkt 7 zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina 
Nr 2/2009  z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania zakupów 
dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze środków 
budżetu Miasta Konina 
- realizowania par. 2 ust. 1 oraz par. 6 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr 102 Rady 
Miasta Konina z dn. 30 maja 2007r. w sprawie określenia rodzaju 
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz warunków i sposobów ich przyznawania 

23. Przedszkole Nr 15 „Mali 
Przyrodnicy” w Koninie 
ul. 11 Listopada 32 
62-510 Konin 

13.08.2013 –  
04.09.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 17.10.2011  
Nr KO.1710-21/11  

1 zalecenie - przestrzegania art. 44 ust 3 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dn. 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.)  

24. Młodzieżowy Dom Kultury 
w Koninie 
ul. Przemysłowa 3d 
62-510 Konin 
 

05.08.2013 –  
30.08.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
  

10 zaleceń - przestrzegania art. 21 ust. 1 pkt 6 oraz art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 
29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 ze zm.)  
- realizowania pkt 7 zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina 
Nr 2/2009 z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania zakupów 
dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze środków 
budżetu Miasta Konina 
- przestrzegania art. 5 i art. 6 ust. 2 ustawy z dn. 4 marca 1994r.  
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(Dz. U. 2012.592 ze zm.) 
- przestrzegania art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 ze zm.) 
-  realizowania par. 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 



Społecznej z dn. 29 stycznia 2013r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tyt. podróży służbowej  
(Dz. U. 2013. 167 ze zm.), 
 - dopracowania ustaleń w niektórych wewnętrznych aktach prawnych 

25. Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 
 w Koninie 
ul. Przyjaźni 5 
62-510 Konin 

20.08.2013 –  
30.09.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 13.06.2011   
Nr KO.1710-7/11  

2 zalecenia - przestrzegania zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów  
z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących  
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010.38.207 ze zm.) 
- przestrzegania art. 68 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych  (Dz. U. 2013. 885 ze zm.)  

26. Zakład Obsługi Urzędu 
Miejskiego 
w Koninie 
ul. Wodna 1 
62-500 Konin 

08.08.2013 –  
30.08.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 26.08.2011  
Nr KO.1710-14/11  
 

2 zalecenia - realizowania pkt 7 zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina 
Nr 2/2009 z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania zakupów 
dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze środków 
budżetu Miasta Konina 
- przestrzegania art. 5 ustawy z dn. 4 marca 1994r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2012.592 ze zm.) 

27. Gimnazjum Nr 1 
w Koninie 
ul. Andrzeja Benesza 2 
62-500 Konin 

12.08.2013 –  
10.09.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 13.10.2011  
Nr KO.1710-17/11  

2 zalecenia - przestrzegania art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.)  
- realizowania zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn.  
5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013.289 ze zm.) 

28. Szkoła Podstawowa Nr 10  
w Koninie 
ul. Leopolda Staffa 5 
62-510 Konin 
 

12.09.2013 –  
04.10.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 24.10.2011  
Nr KO.1710-22/11  
 

2 zalecenia  - realizowania pkt 7 zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina 
Nr 2/2009 z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania zakupów 
dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze środków 
budżetu Miasta Konina 
- realizowania zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn.  
5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013.289 ze zm.) 

29. III Liceum im. C. K. Norwida  
w Koninie 

12.09.2013 –  
04.10.2013 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
 

7 zaleceń 
 

-  realizowania par 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 16 
stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  



ul. Karola Szymanowskiego 5 
62-510 Konin 
 

  
 
 

(Dz. U. 2014.119 ze zm.) 
- przestrzegania zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów  
z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących  
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010.38.207 ze zm.) 
- przestrzegania art. 21 ust. 1 pkt 6, art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1, 2 i 3 
ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2013. 330  
ze zm.)  
- realizowania par. 6 ust. 1 Uchwały Nr 102 Rady Miasta Konina z dn. 30 
maja 2007r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych  
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków  
i sposobów ich przyznawania 

30. Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe 
w Koninie, 
ul. Leopolda Staffa 5 
62-510 Konin 

18.09.2013 –  
15.10.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 17.05.2011  
 Nr KO.1710-6/11  
 

2 zalecenia - przestrzegania art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.)  
- realizowania pkt 7 zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina 
Nr 2/2009 z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania zakupów 
dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze środków 
budżetu Miasta Konina 

31. Gimnazjum Nr 6 
Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego im. Janusza 
Kusocińskiego 
w Koninie, 
ul. Bydgoska 2 
62-510 Konin 

10.10.2013 –  
29.10.2013 
 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 10.10.2011 
Nr KO.1710-18/11  

3 zalecenia - przestrzegania art. 54 ust. 3 pkt 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.) 
-  realizowania par. 2 pkt 1 lit. b i c Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Konina Nr 6/2010  z dn. 8 lipca 2010r. w sprawie prowadzenia ewidencji 
i sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych Rb-WSa o wydatkach 
strukturalnych poniesionych przez Urząd Miejski w Koninie oraz 
jednostki organizacyjne Miasta Konina  
- realizowania pkt 9 ppkt 2 lit. b zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Konina Nr 2/2009 z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania 
zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze 
środków budżetu Miasta Konina 

32. Przedszkole Nr 32 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Koninie, 
ul. Przemysłowa 7 
62-510 Konin 

15.10.2013 –  
08.11.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 16.07.2012 
Nr KO.1710.28.12  
 

3 zalecenia - przestrzegania zał. nr  4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 
marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących  
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010.38.207 ze zm.) 
- przestrzegania art. 68 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych  (Dz. U. 2013. 885 ze zm.)  
- przestrzegania art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 ze zm.)  

33. Przedszkole Nr 25 „Bajka” 
w Koninie, 

16.10.2013 –  
08.11.2013 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
 

Brak 
zaleceń 

- 



ul. Kosmonautów 4a 
62-510 Konin 

 

34. Szkoła Podstawowa Nr 12 
im. Stanisława Moniuszki  
w Koninie 
ul. Tadeusza Szeligowskiego 5 
62-510 Konin 

22.10.2013 –  
19.11.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 21.11.2011   
Nr KO.1710-23/2011 

3 zalecenia - przestrzegania art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych  (Dz. U. 2013. 885 ze zm.)  
- przestrzegania art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 ze zm.)  

35. II Liceum im. K. K. 
Baczyńskiego 
w Koninie,  
ul. 11 Listopada 7a 
62-510 Konin 

12.11.2013 – 
29.11.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 15.11.2011  
Nr KO.1710-24/2011 
 

Brak 
zaleceń 

-  

36. Miejski Zakład Komunikacji  
w Koninie,  
ul. Marii Dąbrowskiej 8 
62-500 Konin 
 

19.11.2013 –  
13.12.2013 
 

Kontrola wydatków za 2012 rok 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 11.07.2011  
Nr KO.1710-9/2011  
 

5 zaleceń  - realizowania pkt 7 i pkt 9 ppkt 2 lit. b zał. nr 1 oraz zał. nr 2 do 
Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr 2/2009 z dn.  
5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub 
robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej 
 w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze środków budżetu Miasta 
Konina 
- przestrzegania art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 4 marca 1994r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2012.592 ze zm.) 
- przestrzegania art. 20 ust. 3 pkt 1, art. 21 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 oraz art. 22 
ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2013. 330  
ze zm.)  
- realizowania zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 
2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych (Dz. U. 2010.38.207 ze zm.) 
-  realizowania par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dn. 29 stycznia 2013r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tyt. podróży służbowej  
(Dz. U. 2013. 167 ze zm.) 

37. Gimnazjum Nr 7 
w Koninie,  
ul. K. Stefana Wyszyńskiego 44 
62-510 Konin 

03.12.2013-
20.12.2013 
 

Kontrola wydatków za I półrocze  
2013 roku 
 

2 zalecenia  - realizowania pkt 7 zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina 
Nr 2/2009 z dn. 5 lutego 2009r. w sprawie dokonywania zakupów 
dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 14000 euro ze środków 
budżetu Miasta Konina 
- przestrzegania art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 ze zm.)  

38. Przedszkole Nr 16 
im. Jana Brzechwy w Koninie 

09.12.2013- 
19.12.2013 

Kontrola wydatków za 2012 rok. Brak 
zaleceń 

-  



ul. Szarotki 1  
62-510 Konin 

 

39. Szkoła Podstawowa Nr 6  
im. R. Traugutta 
w Koninie 
ul. Kolejowa 2 
2-510 Konin 

03.12.2013- 
18.12.2013 

Kontrola wydatków za 2012 rok. 
Sprawdzenie realizacji wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 18.09.2012 
Nr KO.1710.32.2012 

2 zalecenia - przestrzegania art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 pkt 3 ustawy z dn. 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 ze zm.)  
- realizowania  par. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów  
z dn. 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
(Dz. U. 2014.119 ze zm.) 

 KONTROLE  
DORAŹNE   

    

1. Spółdzielnia Usług 
Administracyjno – 
Mieszkaniowych „INREM” 
 w Koninie, 
 ul. Kaliska 20A 
62-500 Konin 
 

22.03.2013 –  
09.04.2013 
 

Kontrola realizacji zawartej 
umowy przez Miasto Konin nr 
1/98 z dnia 03.06.1998r. 
przedmiotem, której jest 
zarządzanie nieruchomościami 
zabudowanymi budynkami 
komunalnymi mieszkalnymi i 
lokalnymi mieszkalnymi 
stanowiącymi własność Miasta 
Konina w budynkach komunalnych 
i Wspólnot Mieszkaniowych oraz 
działkami gruntu 
niezabudowanymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem: 

a) prowadzonej 
wyodrębnionej ewidencji 
księgowej dotyczącej 
zarządzania zasobami 
Miasta Konina, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
wskazanymi w zawartych 
umowach, 

b) sporządzanych sprawozdań 
budżetowych i finansowych, 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami określonymi  
w umowie 

3 uwagi - przestrzegania art. 14 ust. 4 ustawy z dn. 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 ze zm.)  
- realizowania ustaleń umowy 

2. Przedsiębiorstwo Usług 
Socjalnych AS PAK Sp. z  o. o. 
w Koninie, 

27.02.2013 – 
15.03.2013 
 

Kontrola realizacji zawartych 
umów przez Miasto Konin nr: 
- 0003/SL/2010-0604 z dnia 

8 uwag -  realizowania par. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów  
z dn. 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
(Dz. U. 2014. 119 ze zm.), 



ul. Przemysłowa 158 
62-510 Konin 
 

30.03.2010 o zarządzanie 
nieruchomościami zabudowanymi 
budynkami komunalnymi 
mieszkalnymi i lokalami 
mieszkalny stanowiącymi 
własność Miasta Konina w 
budynkach komunalnych i 
Wspólnot Mieszkaniowych, 
- 0004/SL/2010-0605 z dnia 
30.03.2010 o zarządzanie 
nieruchomościami zabudowanymi 
budynkami komunalnymi 
mieszkalnymi i lokalami 
mieszkalny stanowiącymi 
własność Miasta Konina w 
budynkach komunalnych i 
Wspólnot Mieszkaniowych, 
- 0005/SL/2010-0606 z dnia 
30.03.2010 roku o zarządzeniu 
nieruchomościami zabudowanymi 
budynkami komunalnymi i 
gospodarczymi i lokalami 
mieszkalnymi stanowiącymi 
własność Miasta Konina w 
budynkach komunalnych, 
- 8/SL/2011-15039 z dnia 
29.12.2011 roku o zarządzanie 35 
odrębnymi nieruchomościami 
mieszkalnymi stanowiącymi 
własność Miasta Konina w 
budynku przy ul. Dworcowej 7 
ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) prowadzonej wyodrębnionej 
ewidencji księgowej 
dotyczącej zarządzanego 
zasobu Miasta Konina, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
wskazanymi w zawartych 
umowach, 

b) sporządzonych sprawozdań 
budżetowych i finansowych, 

- realizowania zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 5 
lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013.289 ze zm.) 
- realizowania zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 
 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010.38.207 ze zm.) 
- realizowania ustaleń umowy 



zgodnie z obowiązującymi 
przepisami określonymi w 
umowie 

3. Przedszkole nr 32 
 z Oddziałami Integracyjnymi  
 w Koninie, 
ul. Przemysłowa 7 
62-510 Konin 
 

11.09.2013 –  
20.09.2013 
 

Prawidłowość  tworzenia i 
gospodarowania zakładowym 
funduszem świadczeń socjalnych 
w 2012 roku oraz za okres 01 
stycznia – 31 sierpień 2013, 
 w tym: 
1.zgodność opracowania i 
wdrożenia regulaminu 
określającego zasady i warunki 
korzystania z usług i świadczeń 
finansowanych z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 o których mowa w art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 4 marca 1994 roku 
 i zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
592 ze zm.) 
2.Tworzenie odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
3.Wydatkowanie środków 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. 

7 uwag 
 
 

- realizowania zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn.  
5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013.289 ze zm.) 
- uaktualnienia regulaminu ZFŚS 
- przestrzegania art. 5 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dn. 4 marca 1994r.  
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2012.592 ze zm.) 
 

 

4. Przedszkole Nr 7 
 w Koninie, 
ul. Kolejowa 30  
62-510 Konin 
 
 

10.10.2013 –  
23.10.2013 
 

Prawidłowość  tworzenia i 
gospodarowania zakładowym 
funduszem świadczeń socjalnych 
w 2012 roku oraz za okres 01 
stycznia – 31 sierpień 2013,  
w tym: 
1.zgodność opracowania i 
wdrożenia regulaminu 
określającego zasady i warunki 
korzystania z usług  i świadczeń 
finansowanych z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych,  
o których mowa w art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 4 marca 1994 roku 
 i zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

10 uwag - realizowania zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn.  
5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013.289 ze zm.) 
- uaktualnienia regulaminu ZFŚS 
- przestrzegania art. 5 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dn. 4 marca 1994r.  
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2012.592 ze zm.) 
- przestrzegania art. 25 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 ze zm.)  
 
  



592 ze zm.) 
2.Tworzenie odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
3.Wydatkowanie środków 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. 

5. Szkoła Podstawowa nr 8  
w Koninie, 
ul. K. Stefana Wyszyńskiego 24 
62-510 Konin 
 

13.112013 –  
26.11.2013 
 

Prawidłowość  tworzenia i 
gospodarowania zakładowym 
funduszem świadczeń socjalnych 
w 2012 roku oraz za okres 01 
stycznia – 31 sierpień 2013, 
 w tym: 
1.zgodność opracowania 
 i wdrożenia regulaminu 
określającego zasady i warunki 
korzystania z usług i świadczeń 
finansowanych z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 o których mowa w art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 4 marca 1994 roku i 
zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
592 ze zm.) 
2.Tworzenie odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
3.Wydatkowanie środków 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. 

15 uwag - realizowania zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn.  
5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013.289 ze zm.) 
 - przestrzegania art. 3 ust. 5, art. 5, art. 8 ust. 1  ustawy z dn. 4 marca 
1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2012.592 
ze zm.) 
- przestrzegania art. 6 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994r.  
o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 ze zm.)  
- uaktualnienia regulaminu ZFŚS 

6. Przedszkole nr 11 „Pentliczek” 
w Koninie,  
ul. Sosnowa 8 
62-510 Konin 
 

18.11.2013 –  
26.11.2013 
 

1.Prowadzone remonty 
 w przedszkolu  w  roku 2011, 2012 
i 2013 
2.Prawidłowość przeprowadzanych 
przetargów oraz ich rozliczanie 
3.Prawidłowość wydatkowania 
środków na żywienia dzieci 

1 uwaga - rozliczania w każdym miesiącu nadpłaconych kwot z niewykorzystanej 
stawki żywieniowej dla dzieci 

7. Szkoła Podstawowa Nr 11                      
im. Marciniaka                                 
w Koninie                                                  
ul. Łężyńska 9     
62-510 Konin  
 

02.12.2013-     
17.12.2013 
 

Prawidłowość tworzenia i 
gospodarowania zakładowym 
funduszem świadczeń socjalnych w 
2012 roku oraz za okres    01.01-
31.08.13 w tym;  

14 uwag - realizowania zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn.  
5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 



1.Zgodność opracowania i 

wdrożenia regulaminu 

określającego zasady i warunki 

korzystania z usług i świadczeń 

finansowych z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych,   

o którym mowa w art.8 ust.2 

ustawy z dnia 4 marca 1994 roku   

o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz.U. z 

2012r. poz.592 ze zm). 

2. Tworzenie odpisu na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych 

3. Wydatkowanie środków 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013.289 ze zm.) 
- przestrzegania art. 5 ustawy z dn. 4 marca 1994r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2012.592 ze zm.) 
- uaktualnienia regulaminu ZFŚS 
 

 

              

  


