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                                                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 26/2013 
Prezydenta Miasta Konina 

z dnia 21.11.2013r. 
w sprawie zasad koordynacji    

kontroli  zewnętrznych  
i wewnętrznych 

 Wydział Kontroli 
 

Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych za 2014 rok 
 

Lp. 
 

Podmiot kontrolowany 
(pełna nazwa, adres) 

Data 
przeprowa-

dzenia 
kontroli 

Temat kontroli Ilość zaleceń, 
wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych zaleceń,  
wniosków,  

uwag 

1. Przedszkole  Nr  1 
w Koninie  
ul. Mikołaja Kopernika 14, 
62-500 Konin 
 

23.01.2014 
10.02.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

9 zaleceń  Zapisy w regulaminie wynagradzania doprowadzić do zgodności z ustawą z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  i rozporządzeniem Rady Ministrów     
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 
W angażach dot. zmiany warunków wynagradzania pracownika, w zakresie określania 
kategorii zaszeregowania stosować zapisy zgodne z załącznikiem nr 2 do regulaminu 
wynagradzania.  
W aktach osobowych pracowników składać dokumenty/ odpisy o przyznaniu nagrody.   
Przestrzegać ustaleń § 10 regulaminu wynagradzania pracowników § 1 regulaminu 
nagród i naliczać wielkość nagród w tabelach kalkulacyjnych funduszu wynagrodzeń, 
stanowiących załączniki do planu finansowego wyłącznie od zaplanowanych środków na 
wynagrodzenia osobowe pracowników. 
Z tabeli kalkulacyjnej funduszu wynagrodzeń pracowników administracyjnych 
wyeliminować planowany składnik wynagrodzenia „nagrody uznaniowe” (obok 
naliczanych nagród od funduszu płac), jako niezgodny z obowiązującymi  przepisami 
prawa i obowiązującymi w przedszkolu regulaminem wynagradzania i regulaminem 
nagród. 
Spowodować, w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach osobowych pracowników 
niepedagogicznych, prawidłowe i realne sporządzanie planów finansowych, w zakresie 
wielkości funduszu wynagrodzeń pracowników, w tym dotyczące nagród jubileuszowych 
oraz jednorazowych odpraw w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.  
Nie przekraczać w danym roku zaplanowanej wielkości środków na premie dla 
pracowników, gdyż powoduje to naruszenie zapisu § 11 ust. 1 regulaminu 
wynagradzania. 
Dokonywać prawidłowego i zgodnego z otrzymaną na piśmie procentową dyspozycją 
naliczenia wysokości nagrody. 
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Dołożyć staranności przy kontroli sporządzanych tabel, aby wyeliminować błędy  
w naliczeniu podwyżek wynagrodzeń osobowych pracowników i ustalaniu ich skutków, 
co wyeliminuje naruszenie art. 54 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych,  
w powiązaniu z art. 21 ust. 1 pkt 6 i art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości.  
 

2. Przedszkole  Nr  2 
w Koninie  
ul. Zygmunta Noskowskiego 
4, 
62-510 Konin 
 

23.01.2014 
04.02.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

3 zalecenia Zaktualizować zapisy w regulaminie wynagradzania. W tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia 
i funduszu wynagrodzeń wpisywać dane zgodne z danymi wynikającymi z akt 
osobowych pracownika. W dokumentacji pracowniczej  dot. zmiany warunków płacy 
pracownika wskazywać kategorię zaszeregowania odpowiadającą przepisom prawa  
w tym zakresie.  

3. Przedszkole  Nr  4 
w Koninie  
ul. Turkusowa 1, 
62-500 Konin 
 

04.02.2014 
14.02.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

1 zalecenie Zaktualizować zapisy w regulaminie wynagradzania pracowników administracyjno -
obsługowych zg z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych w zakresie dodatku za wieloletnią pracę.  

4. Przedszkole  Nr  5 
w Koninie  
ul. Budowlanych 4, 
62-510 Konin 
 

25.02.2014 
11.03.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

3 zalecenia Zaktualizować podstawy prawne zarządzeń w sprawie wprowadzenia regulaminów 
wynagradzania, nagradzania i premiowania.  
Przestrzegać art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych w zakresie wypłaty dodatku specjalnego.  
Dokonać zmian w regulaminie wynagradzania poprzez m.in.: ustalenie kategorii 
zaszeregowania zg z obowiązującym w tym zakresie  rozporządzeniem, ustalenie stałego 
terminu dokonywania wypłaty wynagrodzeń. 
 

5. Przedszkole  Nr  6 
w Koninie 
ul. Ludwika Solskiego 4, 
62-510 Konin 
 

06.03.2014 
02.04.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

14 zaleceń W wewnętrznych unormowaniach regulujących zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno – obsługowych  przestrzegać zapisu  art. 772 § 6 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie wejścia ich w życie .  
Zaktualizować zapisy w regulaminie wynagradzania pracowników i doprowadzić je do 
zgodności z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych. 
W pismach dokumentujących czas i wielkość przyznania nagrody, znajdujących się  
w aktach osobowych pracowników wskazywać właściwego adresata, zamieszczać 
uzasadnienie jej przyznania oraz podpis pracownika potwierdzający odbiór jednego 
egzemplarza, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika. 
Uaktualnić zaświadczenia lekarskie pracowników wydane na podstawie art. 43 pkt 2 oraz 
art. 229 § 4 Kodeksu pracy. 
Informować pracowników administracyjno-obsługowych, na piśmie o zmianie wysokości 
dodatku za wysługę lat.  
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Przestrzegać art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych w zakresie przyznawania dodatków specjalnych.  
Dane w tabelach kalkulacyjnych funduszu wynagrodzeń pracowników każdorazowo 
dostosować do kwot zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Konina. 
Przestrzegać ustaleń zawartych w regulaminie wynagradzania,  przyznawania nagród 
oraz w tabelach kalkulacyjnych funduszu wynagrodzeń i  naliczać wielkość nagród  
w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników  
W tabeli kalkulacyjnej funduszu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych 
wyeliminować planowany składnik wynagrodzenia „nagrody specjalne” (obok 
naliczanych nagród od funduszu płac), jako niezgodny z przepisami regulaminów 
wynagradzania i nagród. 
Nie przekraczać w danym roku zaplanowanej wielkości środków na premie i nagrody, 
gdyż powoduje to naruszenie zapisu § 15 ust. 1 i § 16 ust.1 regulaminu wynagradzania. 
Przestrzegać art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
w zakresie wydatkowania środków  publicznych na cele i w wysokościach ustalonych  
w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. 
Zmienić ustalenia w polityce rachunkowości dotyczące przypisania prawidłowych zadań 
pracownikom w zakresie sprawdzania list płac pod względem merytorycznym.  
Spowodować zgodność zapisów regulaminu wynagradzania pracowników 
niepedagogicznych i Regulaminu Pracy dot. terminu i czasu wypłaty wynagrodzenia. 
 

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

03.03.2014 
14.03.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

6 zaleceń Zaktualizować regulaminy: wynagradzania, premiowania, nagradzania. 
Plany finansowe na dany rok sporządzać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  
z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 
jednostek budżetowych (…). 
Przestrzegać art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – poprzez 
dokonywanie wypłat zgodnie z kwotami ustalonymi w planie finansowym. 
Akta osobowe pracowników prowadzić zg z rozporządzeniem MP i PS z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy (…). 
Przestrzegać art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – dot. wydania 
świadectwa pracy oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach 
samorządowych w zakresie prawidłowego przyznania dodatku za wieloletnią pracę. 

7. Przedszkole  Nr  8 
w Koninie 
ul. Przemysłowa 12, 
62-510 Konin 
 

07.02.2014 
20.02.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

3 zalecenia Plany finansowe na dany rok sporządzać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  
z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 
jednostek budżetowych(…), głównie w zakresie dostosowania tabel kalkulacyjnych do 
kwoty ujętej w planie finansowym . Dokonać zmian w regulaminach: wynagradzania, 
premiowania i nagradzania poprzez zaktualizowanie zapisów zg z art. 36 ust. 2 i 6 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 
Realizować zapisy wynikające z regulaminów premiowania i nagradzania w zakresie 
uzgadniania ze związkami zawodowymi przydziału nagród i premii.  
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8. Przedszkole  Nr  10 
w Koninie 
ul. Fryderyka Chopina 11, 
62-510 Konin 

24.03.2014 
02.04.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

1 zalecenie Przestrzegać art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  w zakresie 
dokonywania wydatków do wysokości kwot zatwierdzonych w planie finansowym 
jednostki. 

9. Przedszkole  Nr  11 
w Koninie 
ul. Sosnowa 8, 
62-510 Konin 
 

20.03.2014 
04.04.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

2 zalecenia Prawidłowo sporządzać tabelę kalkulacyjną zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń będącą 
podstawą opracowania planu finansowego przedszkola na dany rok budżetowy  
w zakresie planowania  dodatku specjalnego i nagród . 
Płacę  zasadniczą pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu ustalać 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie. 
 

10. Przedszkole  Nr  12 
w Koninie  
ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 42, 
62-510 Konin 
 

04.02.2014 
17.02.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

2 zalecenia Dokonać zmian w regulaminie wynagradzania poprzez prawidłowe określenie wymagań 
kwalifikacyjnych  głównego księgowego oraz  uzgodnienie regulaminów premiowania  
i nagradzania z działającą w jednostce organizacją związkową . 
Prawidłowo ustalać dodatek funkcyjny dla głównego księgowego zg z przyjętym zapisem 
w regulaminie wynagradzania. 
 

11. Przedszkole  Nr  13 
w Koninie  
ul. Pogodna 17, 
62-510 Konin 
 

25.03.2014 
04.04.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

4 zalecenia Zaktualizować zapisy w regulaminach: wynagradzania , premiowania i nagradzania.  
Plany finansowe na dany rok sporządzać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  
z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 
jednostek budżetowych(…) w zakresie dostosowania tabel kalkulacyjnych do kwot 
zatwierdzonych uchwałą RMK  oraz w tabelach wykazywać kwoty wynagrodzenia 
zasadniczego jak również jego składniki zg z dokumentami zawartymi w aktach 
osobowych pracowników. 
Przestrzegać art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  w zakresie 
dokonywania wydatków do wysokości kwot zatwierdzonych w planie finansowym 
jednostki. 
 

12. Przedszkole  Nr  14 
w Koninie 
ul. Księdza Bogusława  
Palenickiego 4, 
62-510 Konin  
 

25.02.2014 
07.03.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

Brak zaleceń - 

13. Przedszkole  Nr  15 
w Koninie 
ul. 11 Listopada 32, 
62-510 Konin 
 

12.02.2014 
24.02.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

3 zalecenia Zaktualizować  zapisy w regulaminie wynagradzania zg z obowiązującymi przepisami 
głównie w zakresie : określenia warunków i sposobu premiowania i nagradzania 
pracowników oraz o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 
Przestrzegać ustaleń zawartych w kalkulacji funduszu wynagrodzeń na dany rok 
budżetowy i dokonywać naliczenia i wypłaty premii w ustalonych wcześniej 
wysokościach. 
Przestrzegać art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
w zakresie dokonywania wydatków do wysokości kwot zatwierdzonych w planie 
finansowym jednostki. 
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14. Przedszkole  Nr  16 
w Koninie  
ul. Szarotki 1, 
62-510 Konin 
 

16.04.2014 
30.04.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

Brak zaleceń  - 

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

25.03.2014 
03.04.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

3 zalecenia Zaktualizować zapisy w regulaminach: wynagradzania i  nagradzania zg  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Przestrzegać art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  w zakresie 
dokonywania wydatków do wysokości kwot zatwierdzonych w planie finansowym 
jednostki.  
 

16. Przedszkole  Nr  25 
w Koninie  
ul. Kosmonautów 4a, 
62-510 Konin 
 

15.04.2014 
30.04.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

2 zalecenia Plany finansowe na dany rok sporządzać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  
z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 
Przestrzegać art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  w zakresie 
dokonywania wydatków do wysokości kwot zatwierdzonych w planie finansowym 
jednostki. 
 

17. Przedszkole  Nr  31 
w Koninie  
ul. Ludomira Różyckiego 3, 
62-510 Konin 
 

15.04.2014 
06.05.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

2 zalecenia Przestrzegać : 
-  art. 36 ust. 5  ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych w zakresie 
dodatku specjalnego,  
-  art. 44  ustawy z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wydatkowania 
środków publicznych do wysokości kwot ustalonych w planach finansowych na dany rok 
budżetowy. 
 

18. Przedszkole  Nr  32  
w Koninie 
ul. Przemysłowa  7, 
62-510 Konin 
 

11.04.2014 
25.04.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

3 zalecenia Przestrzegać art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  w zakresie 
dokonywania wydatków do wysokości kwot zatwierdzonych w planie finansowym 
jednostki. 
Przestrzegać art. 129 § 1 Kodeksu pracy w zakresie wymiaru czasu pracy i nie 
dopuszczać do jego przekroczenia w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym. 
W tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia wpisywać dane zgodne z danymi wynikającymi z akt 
osobowych pracownika.  
 

19. Szkoła Podstawowa Nr  1  
w Koninie  
ul. Kolska  2, 
62-500 Konin 
 

13.05.2014 
27.05.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

1 zalecenie  Przestrzegać  art. 44  ustawy z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych w zakresie 
wydatkowania środków publicznych do wysokości kwot ustalonych w planach 
finansowych na dany rok budżetowy. 
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20. Szkoła Podstawowa  Nr  3  
w Koninie 
ul. Sosnowa  16, 
62-510 Konin 
 
 

02.07.2014 
18.07.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

3 zalecenia Prawidłowo określać stanowiska pracy dla pracowników oraz minimalne wymagania 
kwalifikacyjne, zgodnie z tabelą wykazu stanowisk załączoną do regulaminu. 
Uaktualnić zapisy regulaminu nagradzania w zakresie konsultacji ze związkami 
zawodowymi. 
Plany finansowe na dany rok sporządzać zg z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 
07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych (…). 
 

21. Szkoła Podstawowa  Nr  4  
w Koninie 
ul. Błaszaka Kazimierza 4, 
62-510 Konin 
 

11.06.2014 
26.06.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

2 zalecenia Dokonać zmian w regulaminie wynagradzania pracowników administracyjno-
obsługowych w zakresie podwyższania wynagrodzenia zasadniczego o wskaźnik inflacji 
tylko po uzgodnieniu z organem prowadzącym, nagród za sprawozdawczość i dodatku 
specjalnego na czas nieokreślony. 
Prawidłowo planować środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz nie planować 
środków  finansowych, które nie były wypłacane. 
 

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

13.05.2014 
29.05.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

1 zalecenie  W zapisach regulaminu wynagradzania pracowników należy dokonać zmian  
w  szczególności  dot. podstaw prawnych,  terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę, 
wypłaty nagród za sporządzenie sprawozdawczości rocznej, podwyższenia 
wynagrodzenia zasadniczego o wskaźnik  inflacji ustalony w ustawie budżetowej.  

23. Szkoła Podstawowa  Nr  6  
w Koninie 
ul. Kolejowa 2, 
62-510 Konin 
 

06.05.2014 
14.05.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

2 zalecenia Przestrzegać  art. 44  ustawy z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych w zakresie 
wydatkowania środków publicznych do wysokości kwot ustalonych w planach 
finansowych na dany rok budżetowy. 
W kalkulacji funduszu wynagrodzeń na dany rok budżetowy planować wydatki, które 
będą realizowane w danym roku budżetowym. 
 

24. Szkoła Podstawowa  Nr  8  
w Koninie 
ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 24, 
62-510 Konin 
 

04.03.2014 
13.03.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

2 zalecenia Przestrzegać ustaleń zawartych w regulaminie nagradzania w zakresie naliczenia  
i wypłaty nagród w wysokości  procentowej określonej w regulaminie .   
 Przestrzegać  art. 44  ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych  
w zakresie wydatkowania środków publicznych do wysokości kwot ustalonych w planach 
finansowych na dany rok budżetowy. 
 

25. Szkoła Podstawowa  Nr  9  
w Koninie 
ul. Fikusowa  8, 
62-510 Konin 
 

13.05.2014 
29.05.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

2 zalecenia  Przestrzegać  art. 44  ustawy z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych w zakresie 
wydatkowania środków publicznych do wysokości kwot ustalonych w planach 
finansowych na dany rok budżetowy. 
Plany finansowe  na dany rok sporządzać zg z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
07.12.2010 w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz wytycznymi organu 
prowadzącego . 
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26. Szkoła Podstawowa  Nr 10  
w Koninie 
ul. Leopolda Staffa  5, 
62-510 Konin 
 

28.07.2014 
08.08.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

2 zalecenia Plany finansowe sporządzać zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 
07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz wytycznymi organu 
prowadzącego. 
Prawidłowo ustalać nazwę wynagrodzenia za powierzone obowiązki z zakresu bhp. 

27. Szkoła Podstawowa Nr 11  
w Koninie 
ul. Łężyńska 9, 
62-510 Konin 
 

28.04.2014 
13.05.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

15 zaleceń W szczególności:  przestrzegać Kodeks pracy w zakresie:  art. 772 § 6 dot. wejścia  
w życie regulaminów  oraz  art. 772 § 4  stanowiącym  o uzgadnianiu regulaminów  
z działającą w szkole zakładową organizacją związkową.   Zapisy w regulaminie 
wynagradzania doprowadzić do zgodności z ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach 
samorządowych i z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych.  Sporządzając kalkulacje funduszu płac do 
planów finansowych przestrzegać art. 36 ust. 2 i ust. 4-6 oraz art. 39 ust. 2 ustawy  
o pracownikach samorządowych. Dane wartościowe w tabelach dostosowywać 
każdorazowo do kwot zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Konina. Prawidłowo 
sporządzać dokumenty dotyczące zmiany warunków płacy pracownika ujmując w nich 
m.in.: podstawę prawną zmiany, wymiar etatu, stawkę dodatku funkcyjnego, nazwę 
stanowiska pracy.  Prawidłowo przyznawać dodatki do wynagrodzenia – funkcyjny i inne 
zg z obowiązującymi przepisami.  Akta osobowe pracowników prowadzić w sposób 
zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r.  
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy (…).   Przestrzegać postanowień art. 44 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych .   

28. Szkoła Podstawowa  Nr 12  
w Koninie 
ul. Tadeusza Szeligowskiego 
5, 
62-510 Konin 
 
 
 

04.06.2014 
18.06.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

2 zalecenia  Przestrzegać : 
-  art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  
w zakresie ustalania maksymalnej kwoty wynagrodzenia  dla każdej kategorii 
zaszeregowania,  
-  art. 44  ustawy z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wydatkowania 
środków publicznych do wysokości kwot ustalonych w planach finansowych na dany rok 
budżetowy. 
 

29. Szkoła Podstawowa  Nr 15  
w Koninie 
ul. Turkusowa 1a, 
62-500 Konin 
 

21.05.2014 
18.06.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

14 zaleceń  W szczególności: przestrzegać Kodeks pracy w zakresie: art. 772 § 6 dot. wejścia  
w życie regulaminów  oraz  art. 772 § 4  stanowiącym  o uzgadnianiu regulaminów  
z działającą w szkole zakładową organizacja związkową.  Zapisy w regulaminie 
wynagradzania doprowadzić do zgodności z ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach 
samorządowych i z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych .  Prawidłowo sporządzać dokumenty 
dotyczące zmiany warunków płacy pracownika ujmując w nich m.in.: podstawę prawną 
zmiany, wymiar etatu, stawkę dodatku funkcyjnego, nazwę stanowiska pracy.              
Akta osobowe pracowników prowadzić w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez 
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pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (…).  
Przestrzegać postanowień art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 
publicznych .   

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

18.08.2014 
29.08.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

2 zalecenia  Przestrzegać § 9 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 03.02.2010 r.  w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań. 
Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników adm. –obsługowych dokonywać zgodnie 
 z kwotami ustalonymi w tabelach kalkulacyjnych. 
 

31. Gimnazjum Nr  2 w Koninie 
ul. Kryształowa  3, 
62-500 Konin 
 

18.08.2014 
29.08.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

1 zalecenie Plany finansowe sporządzać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz wytycznymi organu 
prowadzącego. 

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

17.09.2014 
30.09.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

2 zalecenia Dokonać zmian w regulaminie wynagradzania pracowników administracyjno-
obsługowych w zakresie : waloryzacji wynagrodzeń , dodatku funkcyjnego, terminu 
wypłaty wynagrodzenia i odprawy emerytalnej. 
Planując środki finansowe dokładać staranności w kalkulowaniu ich wysokości w sposób 
celowy i oszczędny zg z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 
publicznych. 
 

33. Gimnazjum Nr  4 w Koninie 
ul. Leopolda Staffa  5, 
62-510 Konin 
 

26.05.2014 
04.06.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

Brak zaleceń  - 

34. Gimnazjum  Nr  5 w Koninie 
ul. Karola Szymanowskiego 
5, 
62-510 Konin 
 

Kontrola 
przepr.  
w ZOS  

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

Brak zaleceń W szkole  brak zatrudnionych  pracowników administracyjno-obsługowych 
 z uwagi na obsługę administracyjno-finansową przez Zespół Obsługi Szkół. 

35. Gimnazjum Nr 6 w Koninie 
ul. Bydgoska 2a, 
62-510 Konin 
 

21.08.2014 
02.09.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

6 zaleceń  Dokonać zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w zakresie 
– podstaw prawnych, zapisów dot. wzrostu wynagrodzenia  o wskaźnik inflacji ustalony 
w ustawie budżetowej, dodatku funkcyjnego.  Przestrzegać wpisywania daty zapoznania 
się pracowników z regulaminem wynagradzania.  Zaprzestać wypłaty nagród 
bilansowych jako  niezgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Prawidłowo wpisywać klasyfikację budżetową na kartach wydatków związanych              
z  wynagrodzeniem pracowników.  Ustalać kategorię zaszeregowania dla pracownika zg   
z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych .  Akta osobowe prowadzić zg z § 6 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stos. pracy 
(…).   
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36. Gimnazjum Nr 7 w Koninie 
ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 44, 
62-510 Konin 
 

04.09.2014 
19.09.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

1 zalecenie Wypłaty wynagrodzeń, premii i nagród jubileuszowych  dokonywać zgodnie z kwotami  
ujętymi  w tabelach kalkulacyjnych zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń.  

37. I Liceum im. T. Kościuszki  
w Koninie  
ul. Adama Mickiewicza 14, 
62-500 Konin 
 

07.04.2014 
17.04.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

12 zaleceń W szczególności: przestrzegać art. 772 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu 
pracy w zakresie wejścia w życie regulaminów. W regulaminie wynagradzania 
pracowników administracyjno – obsługowych dokonać prawidłowych zapisów zgodnych 
z  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i rozporządzeniem 
Rady Ministrów  z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych.  Sporządzając kalkulację funduszu płac do planów finansowych, 
przestrzegać postanowień art. 36 ust. 2 i ust. 4-6 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustalających składniki wynagrodzenia 
pracownika.  Dane wartościowe w tabelach kalkulacyjnych funduszu wynagrodzeń 
pracowników każdorazowo dostosować do występujących w rozdziałach kwot 
zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Konina zgodnie z § 8 pkt 5 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 
finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 
W wymiarze uposażenia dot. zmiany warunków płacy pracownika należy podawać m.in.: 
kategorie zaszeregowania, stawki dodatku funkcyjnego, ustalenia w zakresie 
przysługującej premii wynikającej z regulaminu wynagradzania. 
Informować na piśmie, pracowników administracyjno - obsługowych o zmianie 
wysokości dodatku za wysługę lat.  W pismach dokumentujących zmianę wynagrodzenia, 
przyznanie: nagrody dyrektora, nagrody specjalnej, dodatku specjalnego znajdujących się 
w aktach osobowych zamieszczać podpis pracownika potwierdzający odbiór jednego 
egzemplarza, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika. W dokumentach ustalających wysokość dodatku specjalnego zamieszczać 
uszczegółowienie zadań za jakie dodatek  jest przyznany. Na dokumentach dotyczących 
zmiany warunków płacy pracownika znajdujących się  w aktach osobowych zamieszczać 
znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny nadany na podstawie jednolitego rzeczowego 
wykazu akt. Nie przekraczać w danym roku zaplanowanej wielkości środków na premie 
dla pracowników niepedagogicznych, gdyż powoduje to naruszenie zapisu § 7 ust. 1 
regulaminu wynagradzania.  Przestrzegać postanowień art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie dokonywania wydatków  w 
wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. 
Dokonać prawidłowych zapisów między ustaleniami Regulaminu Pracy i regulaminu 
wynagradzania, dotyczących terminu i czasu wypłaty wynagrodzenia. 
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38. II  Liceum w Koninie 
ul. 11 Listopada 7a, 
62-510 Konin 
 

08.07.2014 
23.07.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

3 zalecenia Przestrzegać : 
-  art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych           
w zakresie ustalenia maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, 
-  art. 772 § 6 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy  w zakresie wejścia w życie 
regulaminów, 
-  art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych                         
w zakresie planowania wydatków w sposób celowy i oszczędny. 
 

39. III  Liceum w Koninie 
ul. Karola Szymanowskiego  
5, 
62-510 Konin 
 

Kontrola 
przeprowa- 
dzona w ZOS 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

Brak zaleceń W szkole  brak zatrudnionych  pracowników administracyjno-obsługowych 
 z uwagi na obsługę administracyjno-finansową ze strony Zespołu Obsługi Szkół. 

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

03.07.2014 
17.07.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

1 zalecenie Wypłaty dodatków do wynagrodzeń dokonywać zgodnie z kwotami ustalonymi i 
zatwierdzonymi w tabelach kalkulacyjnych zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na dany 
rok budżetowy. 

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

07.08.2014 
22.08.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych  w 2013 roku   

Brak zaleceń - 

42. Zespół Szkół  
im. M. Kopernika  
w Koninie,  
ul. Aleje 1 Maja 22, 
62-510 Konin 
 

06.10.2014 
24.10.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych w 2013 roku   

1 zalecenie  Plany finansowe sporządzać zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 
07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz wytycznymi organu 
prowadzącego. 

43. Zespół Szkół Górniczo-
Energetycznych w Koninie,  
ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 3, 
62-510 Konin 
 

14.07.2014 
28.07.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych w 2013 roku   

3 zalecenia  W szczególności :  
- dokonać zmian w regulaminie wynagradzania pracowników administracyjno-
obsługowych w zakresie wynikającym głównie z  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych i art. 772 § 6 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – 
Kodeks pracy,   
- dokumenty zgromadzone w aktach osobowych umieszczać zgodnie  
z § 6 ust. 1 i 2 rozporz. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r.             
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych ,  
- w pismach dot. zmian warunków płacy i pracy zamieszczać  niezbędne informacje.  
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44. Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego  
im. S. Batorego w Koninie 
ul. Wodna 1, 
62-500 Konin 
 

03.09.2014 
19.09.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych w 2013 roku   

2 zalecenia  W angażach i umowach prawidłowo ustalać  pracownikom stanowiska pracy wynikające  
z tabeli stanowiącej załącznik do Regulaminu. 
Plany finansowe sporządzać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz wytycznymi organu 
prowadzącego.  

45. Zespół Obsługi Szkół  
w Koninie 
ul. Karola Szymanowskiego 
5, 
62-510 Konin 
 

16.06.2014 
02.07.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych w 2013 roku   

1 zalecenie Przestrzegać postanowień art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 
publicznych w zakresie ponoszenia wydatków publicznych na cele i w wysokościach 
ustalonych w planie finansowym. 

46. Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Koninie 
ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 3a, 
62-510 Konin 
 

04.11.2014 
19.11.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych w 2013 roku   

2 zalecenia Przestrzegać  art. 772 § 6 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy w zakresie wejścia 
w życie regulaminu wynagradzania. 
Dokonać zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników administracyjno-
obsługowych w zakresie m.in. : przysługiwania odprawy emerytalnej i rentowej, daty 
wypłaty wynagrodzenia, wymagań kwalifikacyjnych  
 

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

07.10.2014 
23.10.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych w 2013 roku   

3 zalecenia Dokonać zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników administracyjno-
obsługowych w zakresie m.in. :aktualizacji podstaw prawnych , podwyższania 
wynagrodzenia o wskaźnik inflacji ustalony w ustawie budżetowej, terminu wypłaty 
wynagrodzenia. 
Planując środki finansowe dokładać staranności w kalkulowaniu ich wysokości w sposób 
celowy i oszczędny zg z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 
publicznych. 
Zaprzestać wypłaty dodatkowej premii tzw. bilansówki jako niezgodnej  
z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 

48. Bursa Nr 1 w Koninie 
ul. Aleje 1 Maja 22a, 
62-510 Konin 

01.10.2014 
16.10.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych w 2013 roku   
 

1 zalecenie Wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń dokonywać zgodnie z ustalonymi 
kwotami w tabelach kalkulacyjnych zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń .  
Przestrzegać art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych w zakresie przyznawania dodatku specjalnego.  
 

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

28.10.2014 
13.11.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych w 2013 roku   

1 zalecenie Wypłaty premii dla kierownika schroniska dokonywać po uzyskaniu zgody pracodawcy, 
natomiast  wypłaty dodatków do wynagrodzeń dokonywać zg z kwotami ustalonymi  
i zatwierdzonymi w tabelach kalkulacyjnych zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 
dany rok budżetowy.  
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50. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Koninie 
ul. Kaliska 19, 
62-500 Konin  

17.02.2014 
28.02.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych w 2013 roku   

14 zaleceń W szczególności należy: w wewnętrznych unormowaniach prawnych regulujących 
zasady wypłacania wynagrodzeń dla pracowników administracyjno – obsługowych 
przestrzegać art. 772 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy w zakresie 
wejścia ich w życie.   Zapisy: w regulaminie wynagradzania  doprowadzić do zgodności  
z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dn. 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych.  W aktach osobowych pracowników składać kompletne dokumenty 
stwierdzające przyznanie nagrody zawierające m.in.: wysokość nagrody oraz 
uzasadnienie decyzji przyznania.   Na egzemplarzach pozostających w aktach osobowych 
pracownika, jak angażach zmieniających składniki wynagrodzenia oraz na 
egzemplarzach dokumentów przyznających dodatki specjalne, dodatki funkcyjne, 
nagrody zamieszczać podpis pracownika potwierdzający odbiór jednego egzemplarza 
zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 
Dodatki funkcyjne przyznawać zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania. 
W dokumentach ustalających wysokość przyznanego dodatku specjalnego z tytułu 
okresowego zwiększenia obowiązków służbowych i powierzenia dodatkowych zadań 
zamieszczać uszczegółowienie zadań za jakie dodatek specjalny jest przyznany, które nie 
wchodzą w zakres obowiązków służbowych pracownika przydzielonych zakresem 
czynności.  Zmienić w angażach obligatoryjny zapis składnika wynagrodzenia dotyczący 
premii regulaminowej ustalanej w stałej kwocie na zapis fakultatywny np. „premia 
według zakładowego regulaminu premiowania”.   Dane zawarte w kalkulacjach funduszu 
wynagrodzeń pracowników, stanowiących załączniki do planów finansowych, 
dostosować do kwot zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Konina. 
W sprawozdaniu Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy wykazywać dane 
zgodnie ze stanem faktycznym oraz dołożyć większej staranności przy kontroli 
sporządzanych sprawozdań, celem wyeliminowania błędów rachunkowych. 
Premie dla pracowników naliczać i wypłacać zgodnie z postanowieniami regulaminu 
premiowania tj. od wynagrodzenia zasadniczego, oraz: nie przekraczać w danym roku 
zaplanowanej wielkości środków na premie dla pracowników, gdyż powoduje to 
naruszenie art. 15 ust. 1 regulaminu wynagradzania.   Zmienić ustalenia w polityce 
rachunkowości dotyczące przypisania prawidłowych zadań pracownikom w zakresie 
sprawdzania list płac pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, poprzez 
oddzielenie funkcji wykonawczej od kontrolnej oraz spowodować ich bieżącą realizację.  
Doprowadzić do zgodności ustalenia dotyczące terminu i czasu wypłaty wynagrodzenia 
zawarte w obowiązujących regulaminach pracy i wynagradzania.   
 

51. Pogotowie Opiekuńcze  
w Koninie  
ul. Karola Kurpińskiego 3  
 

03.11.2014 
21.11.2014 

Zasady wypłacania wynagrodzeń dla 
pracowników administracyjno-
obsługowych w 2013 roku   

2 zalecenia Plany finansowe na dany rok sporządzać zg z rozporządzeniem MF z dnia 7 grudnia 2010 
r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych (…) – 
zawyżono plan finansowy z tyt. naliczenia dodatku za wieloletnią prace.  
Wypłaty wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń dokonywać zg z kwotami 
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 ustalonymi w planie finansowym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONTROLE    DORA ŹNE  (zewnętrzne poza planem) 

 

1. Fundacja Inicjatyw 
Menedżerskich z siedzibą     
w Lublinie                           
ul. I Armii Wojska Polskiego 
5/7 

11.02.2014 
12.02.2014 

Prawidłowość wykonywania zadania 
publicznego w tym wydatkowania 
przekazanej dotacji. 

( Dotyczy : Realizacji zadania publicznego  
- Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości /”Promocja 
gospodarcza miasta – testowanie 
kontraktacji usług”   w ramach realizacji 
projektu„PI Wsparcie rozwoju  narzędzi  
związanych  z kontraktowaniem  usług 
społecznych   w Koninie” 
współfinansowanego z Unii Europejskiej     
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego). 

39 zaleceń  Kontroli finansowa  

5 zaleceń w zakresie spraw księgowych  

Kontrola merytoryczna  

34 zalecenia w zakresie wykonywania poszczególnych zadań w związku z zawartą 

umową na realizację zadania publicznego 

  

 

2. Spółdzielnia Usług 
Administracyjno-
Mieszkaniowych  
i Budowlanych „INREM”       
w Koninie                            
ul. Kaliska  20 A, 
62-500 Konin 

07.07.2014 
17.07.2014 

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

Brak zaleceń - 
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w zakresie następujących zagadnień: 
a/.posiadanie opracowanych i 
zatwierdzonych: zasad (polityki) 
rachunkowości, instrukcji obiegu 
i kontroli dokumentów księgowych oraz 
ich spójności z dokumentami 
obowiązującymi w tym zakresie w 
Urzędzie Miejskim w Koninie, 
b/.prowadzenie wyodrębnionej ewidencji 
księgowej dotyczącej zarządzanego zasobu 
Miasta Konina, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wskazanymi w zawartych 
umowach, 
c/.sporządzanie sprawozdań budżetowych  
i finansowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami określonymi w umowie.  
Za     I półrocze 2014 

3. Konsalnet  Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo  Usług 
Socjalnych AS PAK spółka  
komandytowa w Koninie    
ul. Przemysłowa  158, 
62-510 Konin 

 

30.07.2014 
12.08.2014 

Kontrola realizacji zawartej umowy przez 
Miasto Konin nr 7/SL/2013-10511 z dnia 
02.04. 2013 r. o zarządzanie 
nieruchomościami zabudowanymi 
budynkami komunalnymi mieszkalnymi i 
lokalami mieszkalnymi stanowiącymi 
własność Miasta Konin w budynkach 
komunalnych i Wspólnot 
Mieszkaniowych, w zakresie 
następujących zagadnień: 
a/.posiadanie opracowanych i 
zatwierdzonych: zasad (polityki) 
rachunkowości, instrukcji obiegu 
i kontroli dokumentów księgowych oraz 
ich spójność z dokumentami 
obowiązującymi w tym zakresie w 
Urzędzie Miejskim w Koninie, 
b/.prowadzenie wyodrębnionej ewidencji 
księgowej dotyczącej zarządzanego zasobu 
Miasta Konina, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wskazanymi w zawartych 
umowach, 
c/.sporządzanie sprawozdań budżetowych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

5 wniosków 
pokontrolnych 

Projekt planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów sporządzać zgodnie  
z terminem ustalonym w § 5 ust. 1 umowy nr 7/SL/2013-10511 zawartej dnia 2 kwietnia 
2013 r. (tj. do dnia 20 września).  
W sprawozdaniach wykazywać kwoty zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej, w szczególności dotyczy wykazywania kwoty zaangażowania wydatków  
w miesięcznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków samorządowej 
jednostki budżetowej. 
Dokonywać korekt błędnego księgowania operacji zmniejszających wydatki na koncie 
998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” wskazanych  
w sprawozdaniu według stanu na 30 czerwca 2014 r.  
Przestrzegać terminów przekazywania zrealizowanych dochodów na rachunek budżetu 
miasta ustalonych w § 5 ust. 9 ww. umowy. 
Zamieszczać dekretację zdarzeń na wyciągach bankowych zgodnie z zasadami 
klasyfikacji zdarzeń zawartymi w polityce rachunkowości i w ustawie o rachunkowości 
tj. ze szczegółowością do: działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
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określonymi  
w umowie.  
Za I półrocze 2014  
 

4. Miejskie Towarzystwo 
Budownictwa  Społecznego  
Sp.  z o.o. w Koninie          
ul. 3 Maja 21, 
62-510 Konin 

18.08.2014 
29.08.2014 

Kontrola realizacji zawartych umów przez 
Miasto Konin: nr 6/SL/2013-10509 z dnia 
02.04.2013 r. o zarządzanie 
nieruchomościami zabudowanymi 
budynkami komunalnymi mieszkalnymi i 
lokalami mieszkalnymi stanowiącymi 
własność Miasta Konin w budynkach 
komunalnych i Wspólnot 
Mieszkaniowych, nr 8/SL/2013-10513 z 
dnia 02.04.2013 r. o zarządzanie 
nieruchomościami zabudowanymi 
budynkami komunalnymi mieszkalnymi i 
lokalami mieszkalnymi stanowiącymi 
własność Miasta Konin w budynkach 
komunalnych, 
 
w zakresie następujących zagadnień: 
a/.posiadanie opracowanych i 
zatwierdzonych: zasad (polityki) 
rachunkowości, instrukcji obiegu 
i kontroli dokumentów księgowych oraz 
ich spójność z dokumentami 
obowiązującymi w tym zakresie w 
Urzędzie Miejskim w Koninie, 
b/.prowadzenie wyodrębnionej ewidencji 
księgowej dotyczącej zarządzanego zasobu 
Miasta Konina, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wskazanymi w zawartych 
umowach, 
c/.sporządzanie sprawozdań budżetowych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
określonymi  w umowie.  
Za  I półrocze 2014 
 

5 wniosków 
pokontrolnych 

Doprowadzić zapisy w polityce rachunkowości i w instrukcji obiegu dokumentów 
księgowych do zgodności z: ustawą z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości, ustawą 
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  i rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 
Sporządzać projekt planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów zgodnie z 
terminem ustalonym w § 5 ust. 1 umowy nr 6/SL/2013-10509 i nr 8/SL/2013-10513 
zawartych dnia 2 kwietnia 2013 r. 
W sprawozdaniach wykazywać kwoty zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej w miesięcznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków 
samorządowej jednostki budżetowej. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej . 
Stosować zasady czystości obrotów przy zapisie operacji na koncie 130 - „Rachunek 
bieżący jednostki, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt nie 
wprowadzano dodatkowo technicznego zapisu, co narusza zasady opisu prowadzenia 
kont zawarte w załączniku nr 3 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych […]. 
Zamieszczać na dowodach księgowych: miesiąc księgowania, podpis osoby 
odpowiedzialnej za wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, 
adnotacje o dokonaniu przez głównego księgowego wstępnej kontroli zgodnie z art. 54 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych, oraz sporządzać tzw. dekret w sposób trwały. 
 

5. Przedsiębiorstwo  
Gospodarki  Komunalnej  
i Mieszkaniowej  w Koninie 
ul. Marii Dąbrowskiej  8, 

04.09.2014 
19.09.2014 

Kontrola realizacji zawartych umów przez 
Miasto Konin: nr 9/SL/2013-10514 z dnia 
02.04.2013 r. o zarządzanie lokalami 
mieszkalnymi stanowiącymi własność 

4 zalecenia  Ustalić w zakładowym planie kont konto pozabilansowe 998 – „Zaangażowanie 
wydatków budżetowych roku bieżącego”, które zapewni możliwość prawidłowego 
sporządzenia sprawozdania budżetowego Rb-28S lub innych określonych w odrębnych 
przepisach, zgodnie z dyspozycją:  
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62-500 Konin Miasta Konin w zasobach Konińskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej posiadającymi 
spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu mieszkalnego,  umowy z dnia 
20.01.1993 r. na zarządzanie: 
nieruchomościami stanowiącymi własność 
Miasta Konina zabudowanymi budynkami 
mieszkalnymi oraz pełniącymi inną 
funkcję wraz z lokalami mieszkalnymi i 
użytkowymi znajdującymi się w tych 
budynkach,  nieruchomościami 
stanowiącymi własność Miasta Konina 
zabudowanymi budynkami użytkowymi 
oraz pełniącymi inną funkcję wraz z 
lokalami użytkowymi znajdującymi się w 
tych budynkach,   lokalami mieszkalnymi i 
użytkowymi stanowiące własność Miasta 
Konin znajdujący-mi się w budynkach 
Wspólnot Mieszkaniowych,  lokalem 
mieszkalnym nr 17 położonym w  Koninie  
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
6, o powierzchni użytkowej 26,56 m2,  
lokalem mieszkalnym stanowiącym 
odrębną nieruchomość lokalową nr 70 
położonym w  Koninie  przy  ul. Juliana 
Tuwima 5 o powierzchni użytkowej 35,04 
m2 oraz pomieszczeniem przynależnym nr 
18 o powierzchni 1,88 m2,  14 lokalami 
mieszkalnymi położonymi w Koninie przy 
ul. Zofii Urbanowskiej 1 oznaczonymi 
numerami od 1 do 14, o łącznej 
powierzchni użytkowej 613,74 m2  wraz     
z pomieszczeniami przynależnymi              
o powierzchni 50,44 m2 , będącymi 
przedmiotem najmu z prawem do 
podnajmu od Miejskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.               
w Koninie,  lokalem mieszkalnym nr 33C 
położony w Koninie  przy  ul. Zakole 5 o 
pow. użytkowej 48,20 m2, 
w zakresie następujących zagadnień: 
 

- § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych […], 
- § 9 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej stanowiącym, że kierownicy jednostek są obowiązani 
sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym  
i formalno- rachunkowym. 
Podjąć działania celem: 
- uzupełnienia umowy z dnia 20.01.1993 r. o zapisy, które ustalałyby Wydział Spraw 
Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie upełnomocnionym przedstawicielem ze 
strony Właściciela (Miasta Konin) w zakresie realizacji zadań wynikających z umowy, 
-- ujednolicenia w zawartych umowach z Miastem Konin zapisów dotyczących terminu 
przekazania zrealizowanych dochodów na rachunek Budżetu Miasta na ostatni dzień 
danego miesiąca. 
Sporządzać projekt planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów zgodnie  
z terminem ustalonym w § 5 ust. 1 umowy Nr 9/SL/2013-10514 zawartej dnia 2 kwietnia 
2013 r. oraz  podjąć działania celem ujednolicenia, w zawartych umowach z Miastem 
Konin zapisów dotyczących terminów przedkładania Właścicielowi/ Zamawiającemu 
projektów planów finansowych w zakresie wydatków i dochodów na dany rok . 
Spowodować jednoznaczną identyfikację podpisu osoby dokonującej sprawdzenia pod 
względem merytorycznym wystawionych przez Spółkę faktur dotyczących 
wynagrodzenia Zarządcy / Wykonawcy za zarządzanie zasobami miasta, zgodnie z § 12 
ust. 4 umowy z dnia 20.01. 1993 r. i § 8 ust. 6 umowy Nr 9/SL/2013-10514 z dnia 2 
kwietnia 2013 r. 
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a) posiadanie opracowanych i 
zatwierdzonych: zasad (polityki) 
rachunkowości, instrukcji obiegu i 
kontroli dokumentów księgowych oraz 
ich spójności z dokumentami 
obowiązującymi w tym zakresie w 
Urzędzie Miejskim w Koninie, 

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

c) sporządzanie sprawozdań budżetowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
określonymi w umowie.  
Za  I  półrocze  2014  

 
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Koninie,  
ul. Kaliska 19, 
62-500 Konin 

30.09.2014 Wykorzystanie i rozliczenie dotacji 
celowej udzielonej w 2013 roku z 
budżetem miasta Konina na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej. 

Brak zaleceń  -  

7. Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego dla 
Miasta Konina 
w Koninie  
ul. Wodna 1, 
62-500 Konin 

29.09.2014 
17.10.2014 

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji 
celowej udzielonej w 2013 roku z 
budżetem miasta Konina na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej. 

 

2 wnioski 
pokontrolne 

Przestrzegać zarządzenia Nr 13/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia  25 kwietnia 2014 
r. w sprawie dokonywania zakupów, dostaw, usług lub robót budowlanych, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (…)  
w zakresie zawierania umów na licencje oprogramowania. Przestrzegać zapisów umowy 
dotyczącej używania samochodu prywatnego do celów służbowych w zakresie wypłaty 
ryczałtu na podstawie pisemnych   oświadczeń składanych przez pracownika w terminie 
do 5 – tego następnego miesiąca.  

8. Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Koninie                           
ul. Przemysłowa 7, 
62-510 Konin 

06.10.2014 
22.10.2014 

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji 
celowej udzielonej w 2013 roku z 
budżetem miasta Konina na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej. 

 

1 zalecenie  Przestrzegać zarządzenia Nr 13/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia  25 kwietnia 2014 
r. w sprawie dokonywania zakupów, dostaw, usług lub robót budowlanych, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (…)  
w zakresie zamieszczania w umowach zawartych na czas nieoznaczony klauzuli, że 
wartość umowy na kolejne lata będzie każdorazowo ustalana w formie aneksu.   

9. 

                                                                                                                             

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Koninie 
ul. 11 Listopada 19, 
62-510 Konin  

20.10.2014  
06.11.2014 

 

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji 
celowej udzielonej w 2013 roku z 
budżetem miasta Konina na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej. 

8 zaleceń  

 

Przestrzegać :  
Art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych        
w zakresie terminowości odprowadzania składek do ZUS. 
Art. 44 ust. 3; art. 53 ust. 1; art. 54 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.               
o finansach publicznych w zakresie :dokonywania wydatków w sposób celowy 
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   i oszczędny, odpowiedzialności kierownika jednostki, wstępnej kontroli  
Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych   
w zakresie prawidłowego  odprowadzania na rachunek bankowy funduszu równowartości 
dokonanych odpisów. 
Art. 21, 23 i 24 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości  w zakresie prawidłowości 
dokonywanych zapisów na dowodach księgowych (data księgowania, data sprzedaży, 
opis dekretu.  
Zarządzeń Prezydenta Miasta Konina Nr 6/2010 z dnia 8 lipca 2010 roku o w spr. 
prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa o wydatkach 
strukturalnych – prawidłowe stosowanie pieczęci oraz nr 13/2014 z dni 25 kwietnia 2014 
r. w sprawie dokonywania zakupów, dostaw, usług lub robót budowlanych, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (…)       
w zakresie zawieranych przez jednostkę umów.  
Prawidłowo sporządzać raporty kasowe za okresy sprawozdawcze. 
Prawidłowo dokonywać klasyfikacji budżetowej - § 3020 . 
 

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

27.11.2014 
16.12.2014 

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji 
celowej udzielonej w 2013 roku z 
budżetem miasta Konina na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej.  

2 wnioski 
pokontrolne 

W trakcie kontroli bieżącej dokładnie sprawdzać prawidłowość ustalania odpłatności za 
specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania chorych  
z zaburzeniami psychicznymi.                                                                                 
Przestrzegać art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości  w zakresie 
błędnych zapisów.  

11. Miejski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczyciel                  
w Koninie                            
ul.  Sosnowa  6, 
62-510 Konin 

03.12.2014 
16.12.2014 

Kontrola wydatków za  

I półrocze 2014 roku 

3 wnioski 
pokontrolne 

Prawidłowo określać nazwy wypłacanych dodatków do wynagrodzenia , zg. z zawartą 
umową  i ustaleniami w regulaminie wynagradzania.  
Prawidłowo określać w regulaminie wynagradzania stanowiska pracy tj. zg.  
z  załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 18 marca 2009 roku  
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 
Przestrzegać art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych       
w zakresie terminowej płatności zobowiązań. 
 

12. 

 

 

 

Trzyletnie Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych „ŻAK”                 
w Koninie 
 ul.  Fryderyka Chopina 17, 
62-510 Konin 

Policealna Szkoła Centrum 
Nauki i Biznesu „ŻAK”       
w Koninie 
ul. Fryderyka Chopina 17, 

01.12.2014 
27.02.2015 

Prawidłowość wykorzystania dotacji 
przekazanej szkołom przez Miasto Konin, 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 
ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty. 

 

2013 rok Kontrola rozpoczęta w grudniu 2014 roku i nie zakończona do dnia 31 stycznia 2015 r.  
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62-510 Konin 

Uzupełniające  Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych „Żak” w Koninie 
ul. Fryderyka Chopina 17, 
62-510 Konin 

Organ prowadzący: Centrum 
Nauki i Biznesu „Żak” Sp.  
z o.o. z siedzibą w Łodzi,  
ul. Piotrkowska 278. 

13. 

 

 

Zaoczne Uzupełniające 
Liceum Ogólnokształcące 
„COSINUS” w Koninie 
ul. Aleje 1 Maja 13, 
62-510 Konin 
 
Zaoczne Liceum 
Ogólnokształcące 
„COSINUS” w Koninie 
ul. Aleje 1 Maja 13, 
62-510 Konin 
 
Organ prowadzący: 
„COSINUS” Sp. z o. o.         
z siedzibą w Łodzi 
ul. Gliniana 32, 
91-336 Łódź. 

01.12.2014 
30.01.2015 

Prawidłowość wykorzystania dotacji 
przekazanej szkołom przez Miasto Konin, 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 
ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty. 

 

2013 rok Wyniki kontroli nie ustalone na dzień 31.01.2015 r. z uwagi na czasochłonność badanego 
zagadnienia. 

                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                     
 

 

 


