
Dokumentacja z przebiea:u kontroli

Jednostka kontrolowana: Szkola Podstawowa Nr 14 w Kaliszu.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i

finansów - wynagrodzenia pracowników administracji i obslugi.

Zakres kontroli:

Kontrole wynagrodzen pracowników na stanowiskach administracyjnych i stanowiskach obslugi
przeprowadzono w zakresie:
1) Przepisów prawa wewnetrznie obowiazujacego

• czy w przepisach wewnetrznych jednostki uregulowano zagadnienia dot. wynagrodzen
badanej grupy pracowników?

• czy ww. uregulowania sa zgodne z prawem nadrzednym?
2) Planowania zatrudnienia i planu wynagradzania

• czy jednostka posiada zatwierdzony Plan zatrudnienia na 2013 rok Plan finansowy
wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2013 roku?

3) Umów o prace

• czy umowy o prace zawieraja elementy okreslone w Kodeksie Pracy (art. 29)
• czy stanowisko, skladniki wynagrodzenia miesiecznego, kategoria zaszeregowania

wynagrodzenia zasadniczego wynikaja z przepisów prawa w tym zakresie?
• czy przyznany i wyplacony dodatek specjalny zostal odpowiednio uzasadniony stosownie

do art 36 ust. 5 Ustawy o pracownikach samorzadowych?
• czy do umów badanej grupy pracowników byly wprowadzane zmiany od dnia 01.01.2013

roku?

4) List plac

• czy skladniki wynagrodzen (do wynagrodzenia brutto) ujete w listach plac wynikaja z
umów o prace (zmian do umów o prace)? [wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny,
dodatek specjalny, dodatek za wieloletnia prace, premia]

• czy zatwierdzenie listy plac nastapilo przed data wyplaty wynagrodzen?
• czy wynagrodzenia zostaly wyplacone w terminach okreslonych w przepisach prawa i czy

odnotowano na listach plac sposób potwierdzenia wyplaty?

5) Nagród
• czy w przepisach wewnetrznych okreslono warunki przyznawania 1 wyplacania nagród

innych niz nagroda jubileuszowa?
• czy byly wyplacane nagrody inne niz nagroda jubileuszowa?
• jezeli tak, czy nagrody te byly przyznane zgodnie z wewnetrznymi procedurami (np.

wniosek o przyznanie nagrody, uzasadnienie i zatwierdzenie)



Okres objety kontrola: - marzec 2013 rok - wynagrodzenia pracowników administracyjno

obslugowych i dodatki specjalne.

- styczen 2013 rok - dodatki specjalne

- 2012 i 2013 rok - nagrody inne niz nagroda jubileuszowa

Termin przeprowadzenia kontroli: od 23.04.2013r. do 26.04.2013r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 08.05.2013r.

Zalaczniki:

l) Wystapienie pokontrolne



PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.1711.23.2013

Kalisz, dnia4~ maja 2013 r.

Wystapienie pokontrolne

Pani

Dagmara Zimoch

Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 14

w Kaliszu
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Do wiadomosci:

l) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,

2) Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu

Dzialajac na podstawie § 26 ust. I Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu

wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.1O.2006r. informuje, ze

przeprowadzona przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu kontrola problemowa w zakresie

realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - wynagrodzenia pracowników administracji i obslugi nie

wykazala nieprawidlowosci w badanej próbie dokumentów.

Jednakze, w celu zapobiezenia w przyszlosci powstaniu nieprawidlowosci, zobowiazuje Pania Dyrektor do

sprawowania samokontroli oraz do zwiekszenia nadzoru nad praca Glównej Ksiegowej i pracowników administracji,

jak tez przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki finansowej, gdyz przeprowadzona

kontrola nie byla kontrola kompleksowa, a tym samym nie objela wszystkich zagadnien gospodarki finansowej

jednostki.

Jednoczesnie przypominam, ze do obowiazków kierownika jednostki nalezy dopilnowanie, aby ukazujace sie

przepisy prawne i inne akty normatywne byly na biezaco analizowane, a wskutek zachodzacych zmian nalezy

niezwlocznie nowelizowac wewnetrzne akty prawne.

W sprawach watpliwych nalezy zasiegac opinii radcy prawnego, konsultowac sie ze Skarbnikiem Miasta Kalisza

oraz z pracownikami Wydzialu Edukacji i Wydzialu Finansowego Urzedu Miejskiego ~-~~.~~zu~~-l-~';'-·~U\
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