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Załącznik nr 1 

do Informacji o realizacji  

planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2021rok 

 

Wydział Kontroli 

nazwa komórki organizacyjnej 

 

Sprawozdanie z kontroli  zewnętrznych  za  2021 rok 

 
 

Lp

. 

Podmiot 

kontrolowany 

(pełna nazwa, 

adres) 

Data 

przeprow

adzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość 

zaleceń, 

wniosków, 

uwag1 

Zakres wydanych zaleceń, wniosków, uwag1 

1. Przedszkole nr 11 

„Pentliczek”  

w Koninie,  

62-510 Konin 

ul. Sosnowa 8. 

 

12.04.2021  

- 

06.05.2021 

Prawidłowość naliczania  

i wydatkowania środków 

publicznych z tytułu odpisu 

na ZFŚS za 2020 rok. 

 

8 Przestrzegać zapisów Regulaminu ZFŚS 

obowiązującego w jednostce, w zakresie: 

terminowego składania przez osoby 

uprawnione oświadczeń o dochodach,  

prawidłowego wykazywania na etapie 

konstruowania planu -  przychodów 

finansowych,  braku możliwości korzystania  

z ulgowych świadczeń finansowanych  

 
1 

  Niepotrzebne skreślić 
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z Funduszu  w całym roku kalendarzowym 

przez  osoby, które nie złożyły lub złożyły po 

terminie oświadczenie o dochodach.  

Doprecyzować zapisy Regulaminu ZFŚS   

w kwestiach wyjaśnienia użytych zwrotów: 

„inne osoby”, którym ze względów socjalnych 

pracodawca przyznał prawo do korzystania ze 

świadczeń Funduszu. 

Przestrzegać zapisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia  

4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, w kwestii dokonania 

uzgodnienia regulaminu z pracownikiem 

wybranym przez załogę do reprezentowania  

jej interesów. 

Wypłaty świadczeń z ZFŚS dokonywać na 

podstawie określonych  grup dochodowych. 

Wpisywać datę sporządzenia dokumentów, 

m.in.: preliminarz (plan), naliczenie i korekta 

odpisu na ZFŚS, daty złożenia wniosku  

o udzielenie świadczenia z ZFŚS.  

Dokonać prawidłowego rozliczenia określonych 

kwot wypłaconych świadczeń.   
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczać 

odpis poprzez prawidłowe  wskazywanie liczby 

zatrudnionych.  

Przestrzegać zapisów ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości  

w nawiązaniu do zapisów Instrukcji obiegu  

i kontroli dokumentów stosowanej w 

jednostce, zgodnie z którymi prawidłowość 

wydatkowania środków Funduszu powinna być 

na bieżąco kontrolowana.  

2. Przedszkole nr 1 

„Kosmatek”  

w Koninie, 

62-500 Konin, 

 ul. Mikołaja 

Kopernika 14. 

 

04.03.2021

- 

30.03.2021 

Prawidłowość naliczania  

i wydatkowania środków 

publicznych z tytułu odpisu 

na ZFŚS za 2020 rok. 

 

10 Przestrzegać zapisu § 27 ust. 1 Regulaminu 

ZFŚS w zakresie terminowego składania przez 

osoby uprawnione, oświadczeń o dochodach  

i członkach rodziny.  

Jednoznacznie i precyzyjnie określić 

maksymalną kwotę pomocy finansowej  

w formie zapomogi zdrowotnej lub losowej, 

przyznawanej w wyjątkowych i trudnych 

sytuacjach życiowych.  

We wniosku o przyznanie świadczenia 

socjalnego z ZFŚS uwzględnić dane dotyczące 

dofinansowania dla członków rodziny,  
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Zgodnie z zapisem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  

4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, uzależnić od sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

uprawnionej, działalność socjalną realizowaną 

w formie pomocy finansowej.  

Wpisywać datę sporządzenia na dokumentach 

takich jak, m.in.: preliminarz (plan), naliczenie  

i korekta odpisu na ZFŚS, zestawienie dot. 

dofinansowania do wypoczynku letniego 

pracowników, emerytów.  

 Przeanalizować zapis  art. 129 § 1, art. 151 § 1   

i art. 131 § 1 Kodeksu pracy  w kwestii 

dotyczącej czasu  pracy pracownika.  

Dokonać prawidłowego rozliczenia  wypłaty 

zaniżonego świadczenia pieniężnego dla  

1 osoby oraz dokonać zwrotu określonej kwoty  

na konto ZFŚŚ przedszkola, w związku  

z wypłatą dofinansowania do wypoczynku 

letniego osobom nieuprawnionym.  

W przypadku regulowania  spłaty rat pożyczki  

z ZFŚS po terminie, dochodzić  od 

pożyczkobiorcy  należnych odsetek za zwłokę 
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oraz podejmować działania w stosunku do 

poręczycieli,  zgodnie z zapisem umowy 

pożyczki. 

Dopracować wzór umowy pożyczki stanowiącej 

załącznik do regulaminu, w zakresie określenia 

daty  spłaty raty pożyczki w danym miesiącu. 

Egzekwować od osób uprawnionych do 

korzystania ze świadczeń ZFŚS  właściwych 

dokumentów, tj. zaświadczeń lekarskich 

będących podstawą wypłaty zapomóg 

zdrowotnych.  

3. Bursa Szkolna  

nr 1 im. Ryszarda 

Michalskiego  

w Koninie,  

62-510 Konin, 

Aleje 1 Maja 22 A. 

 

29.03.2021

- 

23.04.2021 

Prawidłowość naliczania         

i wydatkowania środków 

publicznych z tytułu odpisu 

na ZFŚS za 2020 rok. 

 

8 W ramach sprawowania kontroli zarządczej 

wywiązywać się z obowiązku bieżącego 

aktualizowania przepisów wewnętrznych     

w trybie art. 68 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.         

o finansach publicznych, głównie w zakresie 

Regulaminu ZFŚS poprzez dostosowanie do 

obowiązującego stanu prawnego 

i wprowadzenie zapisów zgodnych ze stanem 

faktycznym. 

Egzekwować kompletność wniosków  

o dofinansowanie z ZFŚS składanych przez 
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uprawnionych do korzystania z funduszu,   

w zakresie wysokości dochodu na jednego 

członka rodziny i członków rodziny 

pozostających w wspólnym gospodarstwie 

domowym.  

Przestrzegać by na posiedzeniach Komisji 

Socjalnej : przyznawać dofinansowanie  do 

różnego rodzaju świadczeń z ZFŚS  

w wysokościach ustalonych w tabelach dopłat, 

składanie podpisów przez członków komisji 

następowało we właściwym miejscu  podania,  

przeznaczonym na podpis. 

Zmiany do regulaminu ZFŚS dotyczące progów 

dochodowych i kwot dofinansowania 

wprowadzać w formie aneksu tak, aby osoby 

uprawnione do korzystania ze środków 

funduszu mogły się z nimi zapoznać. 

Przestrzegać w zapisach umowy o pożyczkę 

mieszkaniową postanowień § 24 ust. 5 

regulaminu ZFŚS, zgodnie z którym spłata 

pożyczki na cele mieszkaniowe następuje   

w miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu wypłacenia 

pożyczki.   
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Stosować postanowienia § 25 ust. 1 regulaminu 

ZFŚS, zgodnie z którym decyzję o przyznaniu 

pożyczki mieszkaniowej podejmuje dyrektor 

bursy w uzgodnieniu z zakładowymi 

organizacjami związkowymi.   

Uzgadniać na dzień bilansowy 31 grudnia 

każdego roku stan ZFŚS w drodze weryfikacji 

salda. 

Przestrzegać art. 24 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie  

z którymi księgi rachunkowe powinny być  

prowadzone rzetelnie i bezbłędnie - dotyczy 

błędnych zapisów księgowych  na koncie ZFŚS. 

4. Szkoła 

Podstawowa  

nr 12  

im. Stanisława 

Moniuszki  

w Koninie,  

62-510 Konin,  

ul. Tadeusza 

Szeligowskiego 5. 

 

10.05.2021 

- 

21.06.2021 

Prawidłowość naliczania         

i wydatkowania środków 

publicznych z tytułu odpisu 

na ZFŚS za 2020 rok. 

 

5 Prowadzić  szczegółową ewidencję do konta 

851-,,Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 

według rodzajów (tytułów) działalności 

socjalnej, zgodnie z rozporządzeniem MRiF  

z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

rachunkowości oraz planów  […]. 

W zakresie opracowania planu rzeczowo 

–  finansowego dochodów i wydatków ZFŚS na 

dany rok wpisywać datę sporządzenia planu 

oraz jego uzgodnienia ze związkami 
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zawodowymi, prawidłowo wykazywać stan 

środków funduszu na koniec roku, zgodnie  

 z wyciągiem bankowym. 

W ramach sprawowania kontroli zarządczej 

wywiązywać się z obowiązku bieżącego 

aktualizowania przepisów wewnętrznych    

w trybie art. 68 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, głównie w zakresie Regulaminu 

ZFŚS poprzez dostosowanie do 

obowiązującego stanu prawnego i 

wprowadzenie zapisów zgodnych ze stanem 

faktycznym.  

Stosować właściwą kwotę bazową 

obowiązującą w danym roku do naliczenia  

i przekazania odpisu na ZFŚS (dotyczy 

naliczenia i przekazania 75% odpisu  

w miesiącu maju i 25 % odpisu w miesiącu 

wrześniu 2020 r. przy zastosowaniu 

niewłaściwej kwoty bazowej obowiązującej  

w 2019 roku, zamiast w 2020 roku.             

Wdrożyć właściwy system kontroli wewnętrznej 

w celu bieżącego sprawdzenia poprawności 

naliczonego odpisu na ZFŚS za dany rok.  
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5. Przedszkole nr 8 

im. Janka 

Wędrowniczka  

w Koninie, 

62-510 Konin, 

ul. Przemysłowa 

12. 

 

17.05.2021

- 

11.06.2021 

Prawidłowość naliczania         

i wydatkowania środków 

publicznych z tytułu odpisu 

na ZFŚS  za 2020 rok. 

 

10 Zgodnie z zapisami Regulaminu ZFŚS i zawartej 

z pracownikiem umowy pożyczki, prawidłowo 

naliczać odsetki od udzielonych pożyczek 

mieszkaniowych.  

Uaktualnić zapisy Regulaminu ZFŚS  poprzez 

ustalenie zasad tworzenia Funduszu i zasad 

ustalania corocznego odpisu podstawowego 

niezbędnego przy opracowaniu rocznego planu 

rzeczowo – finansowego na dany rok 

kalendarzowy. 

Zaprowadzić szczegółową ewidencję do konta 

851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, 

zgodnie z zapisami załącznika nr 3 

rozporządzenia MRiF z dnia 13 września 2017 r. 

w sprawie rachunkowości oraz planów kont […]  

Naliczenie podatku od wypłaconych świadczeń 

z ZFŚS ewidencjonować na prawidłowych 

kontach analitycznych.   

Wpisywać datę sporządzenia dokumentów, 

takich jak: naliczenie odpisu podstawowego  

i korekcie odpisu, na listach wypłat emerytów, 

na wykazie emerytów i rencistów byłych 

pracowników przedszkola. 
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Przestrzegać zapisów art. 21 ust. 1 pkt 67 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, w zakresie 

dotyczącym limitu zwolnienia z opodatkowania 

od świadczeń ZFŚS do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty określonej w ustawie, 

w danym roku podatkowym. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczać 

odpis poprzez prawidłowe  wskazywanie liczby 

zatrudnionych i  przekazywanie równowartości 

obliczonego odpisu na rachunek bankowy ZFŚS 

wg prawidłowego przeliczenia przeciętnej 

planowanej liczby zatrudnionych,  w  danym 

roku budżetowym.  

Przestrzegać zapisów ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości,  

w nawiązaniu do zapisów Instrukcji obiegu 

i kontroli dokumentów stosowanej w 

jednostce, zgodnie z którymi prawidłowość 

wydatkowania środków Funduszu musi być na 

bieżąco kontrolowana.  

Naliczony podatek od wypłaconych świadczeń  

z ZFŚS przekazywać do Urzędu Skarbowego  

w wysokości wynikającej z ewidencji księgowej 
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oraz zgodnie ze sporządzoną deklaracją roczną 

PIT-4R. 

6. Szkoła 

Podstawowa nr 4 

im. Gustawa 

Morcinka  

w Koninie,  

62-510 Konin, 

ul. Kazimierza 

Błaszaka 4. 

 

21.06.2021 

- 

15.07.2021 

Prawidłowość naliczania          

i wydatkowania środków 

publicznych z tytułu odpisu 

na ZFŚS  za 2020 rok. 

 

9 Prawidłowo naliczać odpis na ZFŚ 

uwzględniając właściwą podstawę do 

obliczenia wysokości odpisów na podstawie 

obowiązujących przepisów.   

Przestrzegać zapisów rozporządzenia MPiPS    

z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu 

ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych        

w celu prawidłowego naliczania odpisu na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

Zaprowadzić szczegółową ewidencję do konta 

851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, 

zgodnie z zapisami załącznika nr 3 

rozporządzenia MRiF z dnia 13 września 2017 r.  

w sprawie rachunkowości […]. 

W przychodach planu finansowego i 

planowanych wydatkach (preliminarzu) na 

dany rok budżetowy uwzględniać składniki 

stanowiące przychód Funduszu.  

Dopracować sposób ewidencji absencji 

pracowników, w związku z wykazywaniem 

różnej ilości dni kalendarzowych urlopu 



 

12 

 

wypoczynkowego w programie kadrowym,  

w stosunku do tej samej ilości dni roboczych,  

w nawiązaniu do zapisu art. 162 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i zapisu § 20 

ust. 1c Regulaminu ZFŚS. 

Przestrzegać zapisów Regulaminu ZFŚS,            

w zakresie: dopłaty do wypoczynku letniego 

organizowanego we własnym zakresie poprzez 

wykorzystanie przez pracownika 14 kolejnych 

dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego,  

rozpatrywania wniosków o pożyczkę 

mieszkaniową, w porozumieniu z zakładowymi 

organizacjami związkowymi.  

Dokonać zwrotu określonej kwoty  na rachunek 

ZFŚS w związku z wypłatą świadczenia 

finansowanego z ZFŚS niezgodnie z zapisem      

§ 20 ust. 1c  ustawy.   

Bezwzględnie przestrzegać zapisów art. 24 ust. 

1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości, w związku z nadpłatą 

powstałą w księgach rachunkowych, 

zaewidencjonowaną na koncie 234-002 

„Pożyczki mieszkaniowe”, której nie wyjaśniono 

i nie podjęto odpowiednich kroków w celu 
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sprostowania nieprawidłowości widniejących  

w księgach od 2013 roku. 

Przestrzegać zapisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

4 marca 1994 r o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, zgodnie z którym 

wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od 

sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

uprawnionej do korzystania z Funduszu.  

7. I Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Tadeusza 

Kościuszki  

w Koninie,  

62-500 Konin,  

ul. Adama 

Mickiewicza 14. 

 

09.08.2021

- 

30.08.2021 

Prawidłowość naliczania         

i wydatkowania środków 

publicznych z tytułu odpisu 

na ZFŚS  za 2020 rok. 

 

8 Prawidłowo naliczać odpis na ZFŚS 

uwzględniając właściwą podstawę do 

obliczenia wysokości odpisów.   

Przestrzegać zapisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

zgodnie z którym wolna od podatku 

dochodowego jest wartość otrzymanych przez 

pracownika świadczeń sfinansowanych  

w całości ze środków ZFŚS, łącznie do 

wysokości nieprzekraczającej w roku 

podatkowym kwoty 2.000,00 zł.  

Obowiązującą w danym roku kalendarzowym 

wysokość dopłat z ZFŚS, wprowadzać w formie 

aneksu do regulaminu na podstawie 
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zarządzenia dyrektora, aby stanowił integralną 

część Regulaminu ZFŚS. 

Uzupełnić zapisy Regulaminu ZFŚS  

o zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)  

w wysokości 6,25 % przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego na każdego 

emeryta /rencistę, jako elementu wpływającego 

na tworzenie Funduszu (w związku  

z naliczeniem odpisu na emerytów, a brakiem 

takiego zapisu w Regulaminie ZFŚS) oraz 

uwzględnienie  innych elementów 

wpływających na zwiększenie Funduszu, takich 

jak odsetki od środków Funduszu oraz wpływy  

z oprocentowania pożyczek udzielonych na 

cele mieszkaniowe.  

Przestrzegać zapisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

4 marca 1994 r o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, zgodnie z którym 

wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od 

sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

uprawnionej do korzystania z Funduszu.   
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Dokonać  zwrotu określonej kwoty osobie 

uprawnionej do świadczeń z ZFŚS, w związku  

z ujęciem w grupie dochodowej D zamiast C.   

Zapewnić bieżącą kontrolę wydatkowania 

środków z ZFŚS,  biorąc pod uwagę  wstępną 

kontrolę prawidłowości wykonanych operacji 

gospodarczych i finansowych, w aspektach 

merytorycznym, formalnym i rachunkowym.  

Wpisywać datę sporządzenia na dokumentach 

dotyczących m.in.: naliczenia odpisu 

podstawowego, korekcie naliczenia odpisu na 

ZFŚS,   sporządzonym preliminarzu  i 

rozliczeniu Funduszu za dany rok budżetowy.  

Na dokumentach z posiedzeń Komisji Socjalnej 

potwierdzać (w postaci pieczęci i podpisu) 

udział drugiego związku zawodowego 

działającego na terenie szkoły.  

8. Szkoła 

Podstawowa nr 6 

im. Romualda 

Traugutta  

w Koninie,  

62-510 Konin, 

04.10.2021

- 

20.10.2021 

Prawidłowość naliczania          

i wydatkowania środków 

publicznych z tytułu odpisu 

na ZFŚS  za 2020 rok. 

 

9 Przestrzegać zapisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

zgodnie z którym wolna od podatku 

dochodowego jest wartość otrzymanych przez 

pracownika świadczeń sfinansowanych  

w całości ze środków ZFŚS, łącznie do 
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ul. Kolejowa 2. 

 

wysokości nieprzekraczającej w roku 

podatkowym kwoty 2.000,00 zł (z kwoty 

1.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł w 2020 r.  

oraz 2021 r.).  

Przestrzegać zapisów rozporządzenia MPiPS     

z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu 

ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych  

w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. 

Dokonać aktualizacji zakresu czynności 

specjalisty ds. kadr i płac, który dokonywał 

sprawdzenia list płac z ZFŚS pod względem 

merytorycznym.  

Uzupełnić zapisy Regulaminu ZFŚS  

o zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)  

w wysokości 6,25 % przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego na każdego 

emeryta /rencistę, jako elementu wpływającego 

na tworzenie Funduszu.  

Przestrzegać zapisów § 2 ust. 8 Regulaminu 

ZFŚS, zgodnie z którym pracodawca  

w uzgodnieniu z przedstawicielami związków 

zawodowych ustala w terminie do 31 marca 
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każdego roku preliminarz dochodów i 

wydatków Funduszu.  

W związku z powołaniem Komisji Socjalnej, 

potwierdzać w formie pieczęci i podpisu 

uzgodnienie przyznanych świadczeń z Komisją 

Socjalną (w nawiązaniu do zapisu § 2 ust. 11 

Regulaminu ZFŚS). 

Do wniosku o przyznanie świadczenia 

socjalnego w formie zapomogi załączać 

zaświadczenie potwierdzające zasadność 

przyznania świadczenia z Funduszu, zgodnie  

z zapisem § 4 ust 1 pkt 4 Regulaminu ZFŚS.  

Zapewnić bieżącą kontrolę wydatkowania 

środków z ZFŚS,  biorąc pod uwagę  wstępną 

kontrolę prawidłowości wykonanych operacji 

gospodarczych i finansowych, w aspektach 

merytorycznym, formalnym i rachunkowym  

w zakresie naliczania podatku od osób 

fizycznych od wypłaconych świadczeń 

socjalnych. 

Wpisywać datę sporządzenia na dokumentach 

takich jak: plan (preliminarz) wydatków ZFŚS, 

naliczenie i korekta odpisu na ZFŚS, wnioski  
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o przyznanie świadczenia socjalnego 

składanego przez osoby uprawnione. 

9. Zespół Szkół 

Budownictwa  

i Kształcenia 

Zawodowego  

im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego  

w Koninie,  

62-510 Konin,  

ul. Budowlanych 6 

22.11.2021 

-  

17.12.2021 

Prawidłowość naliczania i 

wydatkowania środków 

publicznych z tytułu odpisu 

na ZFŚS za 2020 rok. 

 

9 Przestrzegać zapisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, zgodnie z którym 

wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od 

sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

uprawnionej do korzystania z Funduszu.  

Przestrzegać zapisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

zgodnie z którym wolna od podatku 

dochodowego jest wartość otrzymanych przez 

pracownika, w związku z finansowaniem 

działalności socjalnej, świadczeń 

sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS, 

łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku 

podatkowym kwoty 2.000,00 zł (z kwoty 

1.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł w 2020 r. oraz 

2021 r.).  

Obowiązującą w danym roku kalendarzowym 

wysokość dopłat z ZFŚS, wprowadzać  

w formie aneksu do regulaminu na podstawie 
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zarządzenia dyrektora, aby stanowił integralną 

część Regulaminu ZFŚS. 

W związku z wypłatą dofinasowań do 

świadczeń z ZFŚS w innej wysokości niż 

wynikało to z obowiązujących kwot świadczeń 

socjalnych w 2020 roku,  ustalonych na 

podstawie oświadczeń o dochodach, złożonych 

przez osoby uprawnione, należy dokonać 

odpowiednio rozliczenia środków z funduszu.   

Zapewnić bieżącą kontrolę wydatkowania 

środków z ZFŚS,  biorąc pod uwagę  wstępną 

kontrolę prawidłowości wykonanych operacji 

gospodarczych i finansowych, w aspektach 

merytorycznym, formalnym i rachunkowym.  

Przestrzegać zapisu § 4 ust. 2 Regulaminu ZFŚS, 

zgodnie z którym dyrektor zasięga opinii 

Komisji Socjalnej w sprawie gospodarowania 

środkami funduszu socjalnego przy obecności 

co najmniej pięciu członków, w tym obu 

przedstawicieli związków zawodowych. 

W protokołach z posiedzeń Komisji Socjalnej 

(dot. dofinansowania do wczasów pod gruszą, 

karnetów do kina , karnetów na basen 
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i świadczeń świątecznych) należy wpisywać 

komu i w jakiej kwocie zostało przyznane 

dofinansowanie.   

Zgodnie z zapisem załącznika nr 3 do 

zarządzenia nr 2/K/2018 Dyrektora Zespołu 

Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego  

z dnia 08.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad (polityki) rachunkowości, należy 

prowadzić ewidencję analityczną do konta 234-

1 „pożyczki mieszkaniowe”, która powinna 

zapewnić możliwość ustalenia stanu 

należności, roszczeń i zobowiązań  

z poszczególnymi pracownikami według 

tytułów rozrachunków.  

Przestrzegać zapisu § 12 ust. 3 Regulaminu 

ZFŚS, zgodnie z którym dofinansowanie do 

wypoczynku przyznawane jest na podstawie 

wniosku osoby uprawnionej.   

10. Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Zofii 

Urbanowskiej  

w Koninie,  

62-510 Konin,  

17.06.2021

- 

09.07.2021 

Koszty działalności jednostki 

ze szczególnym 

uwzględnieniem kosztów  

na    wynagrodzenia    

2 Stosować zasady wynikające z ustawy, z dnia  

27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych,   

w szczególności art. 68 ust. 2 pkt 1, w związku    

z art. 69 ust. 1 pkt 3, poprzez  wzmocnienie 

skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, 
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ul. Dworcowa 13 

 

pracowników   zatrudnionych   

w    2020 roku 

 

 

w tym zapewniając zgodność działalności           

z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi.  

Stosować zapisy art. 1043 § 2  oraz art. 105 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks 

pracy  oraz z § 3 pkt 2) lit. e) i lit. l) 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 roku         

w sprawie dokumentacji pracowniczej, a w 

szczególności dotyczące braku potwierdzenia 

zapoznania się przez pracownika z treścią 

regulaminu pracy oraz braku dokumentów 

związanych z przyznaniem pracownikowi 

nagrody lub wyróżnienia. 

11. Przedszkole z 

Oddziałami dla 

Dzieci z 

Autyzmem 

„PINOKIO”  

w Koninie,  

62-510 Konin,   

ul. Powstańców 

24.06.2021 

- 

30.07.2021  

Prawidłowość sporządzenia 

informacji o liczbie 

dzieci/uczniów oraz 

prawidłowość pobrania           

i wykorzystania dotacji          

za 2020 rok. 

 

7 Uściślić nazewnictwo składnika wynagrodzenia 

jakim jest nagroda, premia uznaniowa - dotyczy 

zamiennego stosowania zarówno w umowach  

o pracę, jak i w regulacjach wewnętrznych 

Przedszkola nazwy nagroda/premia uznaniowa, 

biorąc pod uwagę fakt, że z dotacji oświatowej 

mogą być sfinansowane wydatki mające ścisły 

związek z kształceniem, wychowaniem i opieką 

realizowaną przez Przedszkole. 
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Wielkopolskich 

14. 

 

Stosować przepisy ustawy Prawo oświatowe  

w zakresie art. 168 ust. 13 stanowiących  

o obowiązku zgłaszania jednostce samorządu 

terytorialnego zmian w zakresie Statutu 

Przedszkola.  

Dopełnić obowiązku, aby faktury i rachunki 

rozliczane w ramach dotacji oświatowej 

określały szczegółowo podmiot, którego 

dotyczy zakup bądź usługa, a zobowiązania 

regulowane były z rachunku bankowego 

otwartego dla Przedszkola z Oddziałami dla 

Dzieci z Autyzmem „PINOKIO” w Koninie 

zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych,   w celu identyfikacji 

transakcji wykonanych na rzecz Przedszkola,  

z wykorzystaniem środków   z dotacji i 

wysokością wykorzystanej kwoty dotacji  

w ramach danej transakcji.  

Aneksować umowę najmu zawartą 25.11.2020 

r. pomiędzy Miastem Konin a Konińską 

Spółdzielnią Socjalną „SPEKTRUM” z siedzibą  

w Koninie w zakresie § 2 ust. 3 umowy – 

dotyczy doprecyzowania zapisu umowy 

„Najemca będzie wykorzystywał przedmiot 
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najmu na swoje cele statutowe”, w zakresie 

którego podmiotu dotyczą cele statutowe. 

Dokonać zmiany zapisów Rozdziału 1 § 1 ust. 3 

Statutu Przedszkola, z którego wynika, że 

budynek Przedszkola został użyczony na 

zasadzie najmu przez Miasto Konin, gdyż zapis 

ten pozostaje w sprzeczności z art. 710 – 719 

Kodeksu cywilnego oraz zapisami § 6 Umowy 

najmu.  

Regulować zobowiązania wobec kontrahentów 

zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy 

 o finansach publicznych, zgodnie z którym, 

wydatki publiczne powinny być dokonywane       

w wysokościach i terminach wynikających  

z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 1 pkt 2 wyżej 

wymienionej ustawy. 

Stosować zasady określone w Uchwale nr 652 

Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania 
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przedszkolnego (…), w zakresie rzetelnego 

rozliczenia wykorzystania dotacji.   

12. Akademia Junior 

w Koninie, 

62-510 Konin,  

 ul. Wacława 

Sierpińskiego 17. 

 

10.05.2021

-

04.06.2021  

Prawidłowość sporządzenia 

informacji o liczbie 

dzieci/uczniów oraz 

prawidłowość pobrania           

i wykorzystania dotacji         

za 2020 rok. 

 

 

9 Dokonać zwrotu określonej kwoty dotacji wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia 

stwierdzenia okoliczności, zgodnie z art. 252 

ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych.  

Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania 

zgodnie z § 13 rozporządzenia MEN w sprawie 

rodzajów innych form wychowania 

przedszkolnego, warunków tworzenia i 

organizowania tych form oraz sposobu ich 

działania . 

Sprawozdania/informacje z liczby uczniów,  

o których mowa w § 2 ust. 5 uchwały Nr 652 

Rady Miasta Konina z dnia 31.01.2018 r., 

sporządzać w oparciu o dane zgodne ze 

stanem faktycznym. 

Informować organ rejestrujący tj. jednostkę 

samorządu terytorialnego, o czasowym 

zawieszeniu zajęć zgodnie z wymaganiami 

określonymi w § 18 ust. 3 rozporządzenia  
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MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach.  

Wypełniać bazy danych SIO wg stanu na dzień 

30 września danego roku zgodnie ze stanem 

faktycznym w zakresie ogólnej liczby dzieci 

zgodnie z zapisami art. 30 i art. 111 ust. 1 

ustawy o systemie informacji oświatowej. 

Dopełnić obowiązku, aby faktury i rachunki 

rozliczane w ramach dotacji oświatowej 

wystawiane były na dotowany podmiot,                   

a zobowiązania regulowane były z rachunku 

bankowego otwartego dla Akademii Junior. 

Regulować zobowiązania wobec kontrahentów 

zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy                     

o finansach publicznych, zgodnie z którym, 

wydatki publiczne powinny być dokonywane  

w wysokościach i terminach wynikających  

z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

Otrzymaną z budżetu Miasta Konina dotację, 

wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem 
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wskazanym w art. 35 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych.  

Stosować zasady określone w Uchwale nr 652 

Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego (…), w zakresie rzetelnego 

rozliczenia wykorzystania dotacji, zgodnie        

ze stanem faktycznym.   

13. III Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Cypriana 

Kamila Norwida  

w Koninie,  

62-510 Konin,  

ul. Karola 

Szymanowskiego 

5 

06.05.2021

-

12.05.2021  

Kontrola sprawdzająca 

realizację zaleceń ujętych      

w wystąpieniu pokontrolnym  

nr KO.1711.22.2019 z dnia 

01.10.2019 r. 

Okres objęty kontrolą: od 

01.01.2020 do 31.03.2021 

 

1 wniosek  Przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 

roku w sprawie rachunkowości oraz planów 

kont […] celem prawidłowego ujmowania 

zaangażowania wydatków, wynikających  

z wartości umów, decyzji i innych postanowień, 

których wykonanie spowoduje konieczność 

dokonania wydatków w danym roku 

budżetowym. 

14. Zespół Szkół 

Technicznych im. 

Marii 

13.05.2021

-

19.05.2021  

Kontrola sprawdzająca 

realizację zaleceń ujętych     

w wystąpieniu pokontrolnym  

- - 
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Skłodowskiej-

Curie w Koninie,  

62-500 Konin, 

ul. Pułkownika 

Witolda Sztarka 2  

nr KO.1711.21.2019 z dnia 

20.12.2019 r. 

Okres objęty kontrolą: od 

01.02.2020 do 31.03.2021 

15. Żłobek Miejski  

w Koninie,  

62-510 Konin,  

ul. Sosnowa 6 

 

20.05.2021

-

21.05.2021  

Kontrola sprawdzająca 

realizację zaleceń ujętych     

w wystąpieniu pokontrolnym  

nr KO.1711.25.2019 z dnia 

27.09.2019 r. 

Okres objęty kontrolą: od 

01.01.2020 do 31.03.2021 

- - 

 

Ponadto, Wydział Kontroli zrealizował  7 kontroli doraźnych, w tym 6 zleconych przez Prokuraturę Okręgową w Koninie.  

Sporządziła :  Magdalena Kuznowicz-Górniak                                                                                                                           

Konin dnia 25.01.2022 r.                                                                                            

                                                                                                                                                                    


