
PROTOKÓŁ 
kontroli problemowej 

przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Toszku 

przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej 

na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/8/2006 z dnia 02.03.2006r. 

  
Zakres kontroli:     
  

Kontrola wydatków ponoszonych z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody 
  

Okres objęty kontrolą: 2005 rok 
  
  
  
USTALENIA KONTROLI 
  
STAN FAKTYCZNY: 
  
Kontrolą  objęto  wydatki  z  tytułu  zakupu  energii  elektrycznej  i  wody  (dział  801  Oświata  
i wychowanie, 80110 Gimnazja, § 4260 Zakup energii) na łączną kwotę 23.082,93 zł, na którą składają się wydatki na: 

-           zakup energii elektrycznej w wysokości 17.818,98 zł 
-           zakup wody w wysokości 5.263,95 zł. 
  

W wyniku kontroli stwierdzono: 
1)        dokonane zapisy księgowe w kartach wydatków obejmujących § 4260 „Zakup energii” mają uzasadnienie, tj.  

dokonane są na podstawie dowodów księgowych (faktury VAT); 
  
2)        dowody księgowe: 

ü zostały sprawdzone pod względem merytorycznym – kierownik jednostki lub jego zastępca sporządził na  
dokumencie odpowiednią adnotację (opis) potwierdzającą autentyczność zdarzenia gospodarczego, 

ü zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym przez osobę do tego upoważnioną, 
ü zostały zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione do tego osoby, 
ü zostały  zatwierdzone  do  ujęcia  w  księgach  rachunkowych  przez  uprawnioną  do  tego  osobę  poprzez 

wskazanie daty księgowania, 
  

3)        na dowodach księgowych wskazano sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) 
ü        każdy dowód księgowy posiada numer, pod którym został wprowadzony do zapisów w 

dzienniku. 
  
  
STWIERDZONE   NIEPRAWIDŁOWOŚCI: 
  
1.         Nieterminowa płatność faktury VAT Nr 25/1/2/016218 (z dnia 29.03.2005r.) tytułem dostawy naturalnej wody 

źródlanej, wystawionej przez Nestle Waters Polska S.A. (dowód księgowy ujęty w dzienniku pod pozycją 99/5 na 
kwotę  174,46  zł).  Faktura  wpłynęła  do  Urzędu  Miejskiego  w  Toszku  w  dniu  05.04.2005r.  a  określony  w 
dokumencie termin zapłaty to 05.04.2005r. Płatność nastąpiła w dniu 06.04.2005r. 
Podkreśla się, iż podmiot wystawiający fakturę nie naliczył odsetek tytułem jednodniowej zwłoki w płatności,  w 
związku z czym kontrolowana jednostka nie poniosła wydatku tytułem odsetek za nieterminową płatność faktury. 
  
Powyższa nieprawidłowość powstała w wyniku nieterminowego przekazania dowodu księgowego przez Dyrektora 
Gimnazjum do Urzędu Miejskiego w Toszku. 

  
2.         Błąd zapisów w karcie wydatków obejmującej dział 801, rozdz. 80110, § 4260, tj.: 

ü w kolumnie 9 wskazującej wartość wydatków poniesionych z tytułu zakupu wody ujęto wydatek z tytułu 



zakupu gazu, tj. dowód księgowy nr 329/4 na kwotę 79,03 zł. W związku z powyższym, podsumowana 
kwota wydatków poniesionych w 2005 roku z tytułu zakupu wody jest o 79,03 zł wyższa od faktycznych 
wydatków (w podsumowaniu jest kwota 5.342,98 zł a winno być 5.263,95 zł) 

Powyższa  nieprawidłowość  nie  miała  wpływu  na  ogólną  wartość  wydatków  wskazanych  w  karcie  a 
odzwierciedlającą faktycznie poniesione wydatki udokumentowane dowodami księgowymi. 

  
3.         Nieprawidłowa  klasyfikacja  wydatków dotyczących  zakupu wody dostarczanej  przez  Zakład  Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku Sp. z o.o. 
  
Faktury VAT wystawiane przez ZBGKiM w Toszku wskazują wartości za dostawę wody, odprowadzanie ścieków 
oraz opłatę stałą. 
W ocenie kontrolującego wydatki z tytułu zakupu wody winne być zaklasyfikowane po stronie wydatków § 4260, 
wydatki z tytułu usługi odprowadzania ścieków po stronie wydatków § 4300, zaś wskazane w fakturze pozycje 
dotyczące opłat stałych (jedna o wartości 1,50 zł a druga o wartości 8,00 zł ) powinny być wyjaśnione, tj. należy 
sprawdzić  której  usługi  dotyczą  (odprowadzania  ścieków,  czy  też  dostawy  wody)  
i odpowiednio zaklasyfikowane. 
  
W załączniku do niniejszego protokołu przedstawiono: 
ü        wszystkie dowody księgowe dotyczące zakupu wody i wystawione przez ZBGKiM 

w Toszku 
ü        ujęte w fakturze pozycje usługi wraz z ich wartościami 
ü        klasyfikację dokonaną przez pracownika prowadzącego księgowość Gimnazjum 
ü        klasyfikację jaka powinna być dokonana zdaniem kontrolującego, przy założeniu że 

obydwie pozycje dotyczące opłat stałych dotyczą zakupu wody. 
  
  
  
ZALECENIA   POKONTROLNE: 
  
1.         Zobowiązuje  się  Dyrektora  Gimnazjum w Toszku do  terminowego przekazywania  dowodów księgowych 

jednostce prowadzącej księgowość gimnazjum, tj.  do Urzędu Miejskiego w Toszku. Terminowe przekazywanie 
dokumentów oznacza przedłożenie ich w takim terminie, aby pracownik Urzędu Miejskiego w Toszku prowadzący 
księgowość gimnazjum mógł terminowo dokonać płatności. 

  
2.         Zobowiązuje  się  pracownika  urzędu  prowadzącego  księgowość  gimnazjum  do  ujmowania  określonych 

wydatków w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej, tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia 20 września 2004r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.). 

  
  
  
Kierownik jednostki został poinformowany o przysługującym mu, na podstawie regulaminu kontroli    wewnętrznej 
obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Toszku, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – 
zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. 
  
  
Protokół   sporządzono   w dwóch   jednobrzmiących   egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej 
jednostce. 
  
  
Protokół podpisano z zastrzeżeniami co do: pkt 1 zaleceń – wymieniona faktura dotarła do szkoły 05.04.2005r. i w tym 
samym dniu została przekazana do Urzędu. 
  
  
Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 1/2006 
  
  
Toszek, dn. 10.03.2006r. 



  
  
  

GIMNAZJUM 
ul. Dworcowa 27 

44-180 Toszek 
tel. (032) 233 44 19 

............................................................... 
(pieczątka jednostki kontrolowanej) 

  
  

DYREKTOR GIMNAZJUM 
  
        mgr Maria Bukowska 

................................................................ 
  (podpis i pieczątka kierownika jednostki) 

  
  
     insp. ds. kontroli wewnętrznej                                                      Skarbnik Gminy 
  
               mgr Mariola Dusza                                                     mgr Kazimiera Drewniak 
............................................................                                        ................................................................... 
                (podpis kontrolującego)                                                    (podpis głównego księgowego jednostki)
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