
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Kotulinie 

przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej

na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/59/2009 z dnia 21.09.2009r.

 
Zakres kontroli:
 

Kontrola wydatków z tytułu dowożenia uczniów do szkół
 

 
Okres objęty kontrolą: styczeń - czerwiec 2009r.
 
 
 

USTALENIA KONTROLI
 
STAN FAKTYCZNY:
 
Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z  
2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający 
wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego z uwzględnieniem, iż droga dziecka z domu do szkoły, w której  
obwodzie dziecko mieszka nie może przekraczać odległości:

-    3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V – VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

 
W przypadku, gdy droga dziecka z domu do szkoły jest dłuższa od wartości wskazanych powyżej obowiązkiem gminy 
jest  zapewnienie  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie  przewozu  lub  zwrotu  kosztów  przejazdu  środkami 
komunikacji publicznej.
 
W  planie  finansowym  Szkoły  Podstawowej  w  Kotulinie  na  2009  rok  zaplanowano  wydatki  
z tytułu dowożenia uczniów do szkół (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 
paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”) w wysokości 18.400,- zł.
 
W okresie objętym kontrolą wydatki  na realizację w/w zadania wyniosły 10.954,80 zł,  co stanowi 59,5% wartości 
zaplanowanych z tego tytułu wydatków.
 
 
Sprawdzeniem  objęto  dowody  księgowe  na  podstawie  których  dokonano  wydatku  z  tytułu  zakupu  biletów 
miesięcznych oraz dokonano zwrotu kosztów przejazdu do szkoły środkami komunikacji miejskiej i stwierdzono, iż:
-          zakwalifikowano dowody do ujęcia  w księgach  rachunkowych przez  wskazanie  daty oraz  sposobu ujęcia 

dowodu w księgach rachunkowych,
-          faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zostały zatwierdzone 

do wypłaty przez osoby do  tego upoważnione,
-          zaopatrzone zostały we wskazanie stosownej klasyfikacji budżetowej,
-          dokonane  zapisy  księgowe  w  karcie  wydatków  działu  801,  rozdz.  80113,  §  4300  mają  uzasadnienie,  tj. 

dokonane są na podstawie dowodów księgowych.
 
 
 
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. 2/2009
 
 
Toszek, dn. 30.09.2009r.
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W KOTULINIE 

ul. Gliwicka 13, 44-182 Kotulin 
tel. 032/230 61 13
NIP 969 09 19 210

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

 
 

DYREKTOR SZKOŁY
 
mgr Anna Pawłowska 

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

 
 
     insp. ds. kontroli wewnętrznej                                                                Główna księgowa 
 
               mgr Mariola Dusza                                                                              Maria Walus 
............................................................                                  ........................................................
                (podpis kontrolującego)                              (podpis głównego księgowego jednostki)


