
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej 

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Toszku  

przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej

na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/58/2007 z dnia 13.12.2007r.

 
Zakres kontroli:
 

Kontrola wydatków z tytułu zakupu energii  
 

Okres objęty kontrolą: okres od stycznia do października 2007 rok
 
 
USTALENIA KONTROLI
 
STAN FAKTYCZNY:
 
W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Toszku na 2007 rok zaplanowano wydatki  w dziale 801 „Oświata i 
wychowanie”, rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4260 „Zakup energii” w wysokości 105.000,- zł.
 
W kontrolowanym okresie, Szkoła Podstawowa w Toszku dokonała wydatków na zakup energii w łącznej wysokości  
75.924,37 zł, co stanowi około 72,3% ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2007 rok. 
 
Kontrolą objęto wszystkie dowody księgowe (faktury, rachunki) dotyczące wydatków § 4260 „Zakup energii” oraz 
kartę wydatków w zakresie w/w paragrafu. 

 
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, rachunków);
2)       dowody księgowe:

ü zostały  sprawdzone  pod  względem  merytorycznym  i  formalno-rachunkowych  przez  osoby  do  tego 
upoważnione,

ü zastały 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), 
4)       płatności dokonywane były terminowo. 
 
 
STWIERDZONE  NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
 
1.        Nieprawidłowa  klasyfikacja  wydatków  dotyczących  zakupu  wody  dostarczanej  przez  Zakład  Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku Sp. z o.o. 
Faktury VAT wystawiane przez ZGKiM w Toszku wskazują wartości za dostawę wody, odprowadzanie ścieków 
oraz dwie pozycje opłaty stałej. 
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. 
 
Powyższe dotyczy następujących dowodów księgowych:
- dowód księgowy nr 52/2
- dowód księgowy nr 98/3
- dowód księgowy nr 142/2
- dowód księgowy nr 179/4



- dowód księgowy nr 223/3
- dowód księgowy nr 281/1
- dowód księgowy nr 309/1
- dowód księgowy nr 335/1
- dowód księgowy nr 377/10

 
2.        Nieprawidłowa klasyfikacja wydatków dotyczących zakupu wody dostarczanej  przez Nestle  Waters  Polska 

S.A.  
Faktury VAT wystawiane  przez  Nestle  Waters  Polska  S.A.  wskazują  wartości  za dostawę wody oraz  pozycję  
dotyczącą czynszu, tj. obciążenie w wysokości 12,20 zł. 
W ocenie kontrolującego wydatki z tytułu zakupu wody winne być zaklasyfikowane po stronie wydatków § 4260 
„Zakup energii”, zaś wydatki z tytułu czynszu po stronie wydatków § 4300 „Zakup usług pozostałych”. 
 
Powyższe dotyczy następujących dowodów księgowych:
- dowód księgowy nr 52/3
- dowód księgowy nr 91/1
- dowód księgowy nr 140
- dowód księgowy nr 179/2
- dowód księgowy nr 223/2
- dowód księgowy nr 279
- dowód księgowy nr 377/11

 
 
 
ZALECENIA  POKONTROLNE:
 
1.        Wnikliwe  analizowanie  pozycji  wydatków  wskazanych  na  dowodach  księgowych  celem  prawidłowego 

ujmowania zdarzeń gospodarczych, tj.  zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Finansów w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2.        Dokonać  stosownych  korekt  w  zakresie  uchybień  wskazanych  w  pkt  1  i  pkt  2  „Stwierdzonych 
nieprawidłowości” niniejszego protokołu. 

 
 
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 bez zastrzeżeń.
 
Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 77/2007
 
Toszek, dn. 20.12.2007r.
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Morcinka

ul. Wilkowicka 2, tel. 233 43 14
44-180 Toszek
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(pieczątka jednostki kontrolowanej)
 

        Dyrektor Szkoły

 
mgr Lidia Skowron-Rittau

    ................................................................



      (podpis i pieczątka kierownika jednostki)

 
     insp. ds. kontroli wewnętrznej                                                    Skarbnik Gminy
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