
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej 

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku

przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej

na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/32/2009 z dnia 27.04.2009r.

 
Zakres kontroli:
 

Kontrola wydatków ponoszonych z tytułu podróży służbowych krajowych 
 

Okres objęty kontrolą: od stycznia do marca 2009 r. 
 
 
 

USTALENIA KONTROLI
 
STAN FAKTYCZNY:
 
W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Toszku na 2009 rok zaplanowano wydatki z tytułu podróży służbowych 
pracowników (dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin § 4410 Podróże służbowe krajowe) w 
wysokości 30.000,- zł.
 
W zakresie § 4410 Podróże służbowe krajowe ponoszone są wydatki z tytułu:
-          zwrotu  kosztów używania  przez  pracowników samochodów osobowych do  celów służbowych  (tj.  ryczałty 

samochodowe),
-          delegacji.
 
W okresie  objętym kontrolą  wydatki  ponoszone z tytułu podróży służbowych krajowych wyniosły 6.025,75 zł  co 
stanowi 20,1% ogólnej wartości zaplanowanych z tego tytułu wydatków na 2009 rok.
 
 
1. Ryczałty samochodowe 

 
W wyniku kontroli stwierdzono, iż z ryczałtów samochodowych korzysta 3 pracowników urzędu.
 
Miesięczny,  najwyższy limit  kilometrów na jazdy lokalne (300 kilometrów) ustalono zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków 
ustalania  oraz  sposobu dokonywania  zwrotu kosztów używania  do celów służbowych samochodów osobowych,  
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r.  Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
 
Zwrot kosztów za jazdy lokalne następuje w formie miesięcznego ryczałtu, obliczonego jako iloczyn stawki za 1  
kilometr i miesięcznego limitu kilometrów ustalonego w umowie.

 
Zwrotu dokonuje się na podstawie złożonego przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego 
pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu oraz określającego ilość dni nieobecności pracownika w miejscu 
pracy. 
 
Sprawdzeniem objęto listy wypłat ryczałtu samochodowego i stwierdzono, iż:
1)       wypłata ryczałtu następowała w formie gotówki, w kasie urzędu,
2)       pracownik  pobierający  należny  mu  ryczałt  samochodowy  fakt  odbioru  gotówki  w  kasie  potwierdził  

własnoręcznym podpisem.
 
 
2. Delegacje        
 

W  myśl  art.  775 §  1  k.p.,  pracownikowi  wykonującemu  na  polecenie  pracodawcy  zadanie  służbowe  poza 



miejscowością  w  której  znajduje  się  siedziba  pracodawcy  lub  poza  stałym  miejscem  pracy,  przysługuje  zwrot 
kosztów związanych z podróżą służbową.
 
Zasady  wypłacania  pracownikom  świadczeń  za  podróż  służbową  na  terytorium  kraju  regulują  przepisy 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków  
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002r., Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

 
W wyniku  kontroli  w  zakresie  wypłaty  środków  pieniężnych  z  tytułu  odbycia  podróży służbowych  krajowych  
(delegacji) stwierdzono:
1)       wypłata środków pieniężnych następowała na podstawie prawidłowo wypełnionego druku polecenia wyjazdu 

służbowego (tzw. delegacji) w formie gotówki, w kasie urzędu
2)       w przypadku odbycia podróży służbowej samochodem osobowym będącym własnością pracownika do druku 

polecenia wyjazdu dołączony był wniosek pracownika na którym upoważniona osoba wyraziła zgodę na odbycie 
podróży samochodem prywatnym

3)       w przypadku odbycia wyjazdu służbowego samochodem osobowym – delegowany otrzymał zwrot kosztów 
przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu

4)       w przypadku odbycia podróży służbowej środkami komunikacji publicznej tj.  PKS, PKP – zwrot kosztów 
przejazdu obejmował cenę biletu środka transportu jakim delegowany się poruszał

5)       na drukach delegacji umieszczone były potwierdzenia odbycia podróży służbowej .
 

 
 
W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono 
 
 
 
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 / z zastrzeżeniami co do: ......................................................
.......................................................................................................................................................

(określenie zastrzeżeń)

/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.*
 
 
Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 1/2009
 
 
Toszek, dn. 06.05.2009r.
 
 

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
       44-180 TOSZEK
    tel. (0-32) 233-42-17
    fax (0-32) 233-41-41
...............................................

   (pieczątka jednostki kontrolowanej)

 
 



B U R M I S T R Z 
 
        Jacek Zarzycki

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

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


