
Protokol 30/2013

kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Gornej

w dniu 23 pazdziernika 2013 r.

Dzialaj^c na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II polrocze 2013 r. oraz

Upowaznienia Przewodnicz^cego Rady Miejskiej w Wolczynie z 21 pazdziernika 2013 r.

Zespol kontrolny w skladzie:

1. Barbara Blaszczykiewicz - kierownik zespolu

2. Zbigniew Kotwicki

3. Jolanta Schatt

przeprowadzil kontrole^ w zakresie podrozy sluzbowych w Szkole Podstawowej w Wierzbicy

Gornej w2013 r.

W trakcie kontroli wyjasnien udzielil Pan Leslaw Czernik Dyrektor Szkoly Podstawowej

w Wierzbicy Gornej.

Przedmiotem kontroli byly wyjazdy sluzbowe pod wzgl^dem zasadnosci i celowosci oraz

podstawy rozliczania kosztow.

Kontroluj^cy ustalili, ze uregulowania formalno-prawne obowi^zuj^ce w Szkole to:

- Rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie naleznosci przysluguj^cych

pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorz^dowej jednostce sfery budzetowej z tytulu

podrozy sluzbowej;

- Zarzadzenie Nr 1/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. Dyrektora Szkoly Podstawowej w Wierzbicy

Gornej w sprawie zasad rozliczania kosztow zwi^zanych z podrozami sluzbowymi pracownikow

Szkoly Podstawowej w Wierzbicy Gornej.

W Szkole Podstawowej w Wierzbicy Gornej prowadzony jest rejestr wydawanych delegacji,

na podstawie ktorego ustalono ze w okresie od stycznia do wrzesnia 2013 r. wydano 32 polecenia

wyjazdu.

Plan wydatkow na 2013 r. zwi^zany z poleceniami sluzbowymi wynosi - 800 zl, wykonanie za

okresodI-IX-440, 80 zl.

Refundacja kosztow wykorzystania samochodu wlasnego pracownika w podrozy sluzbowej

dokonywana jest z zastosowaniem stawki za 1 km przebiegu:

- dla samochodow o pojemnosci silnika do 900 cm3- 0,40 zl

- dla samochodow o pojemnosci silnika powyzej 900 cm3- 0,60 zl.

Kontroli podlegaly losowo delegacje:



- polecenie wyjazdu nr 12/2013

Delegacy a opisana pod wzgl^dem merytorycznym, formalnym i rachunkowym poprawnie

- polecenie wyjazdu nr 21/2013

Delegacja opisana pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym poprawnie.

- polecenie wyjazdu nr 22/2013

Delegacja opisana pod wzgl^dem merytorycznym, formalnym i rachunkowym poprawnie.

Kontrolujacy zwrocili uwage na terminowosc skladania rozliczen delegacji sluzbowych.

Pracownicy przedlozyli rozliczenia kosztow podrozy w terminie pozniejszym niz 14 dni od dnia

zakonczenia podrozy.

W wyniku kontroli wypracowano wniosek:

1. Przestrzegac terminu rozliczania kosztow podrozy zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporz^dzenia Ministra

Pracy i Polityki Spolecznej ( Dz. U. z 2013 r. Poz. 167).

Protokol sporz^dzono 2 jednobrzmi^cych egzemplarzach.

podpis kierownika jednostki kontrolowanej
Podpisy czlonkow zespolu:

1. Barbara Blaszczykiewicz

2. Zbyszek Kotwicki

3. Jolanta Schatt


