
W 2014 roku

KONTROLE PROBLEMOWE:

Znak sprawy: AiK.1711.005.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Przedszkole Nr 1 w Pyskowicach

ul. Oświęcimska 28

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola  przepisów  zawartych  w  Regulaminie  Pracy 
Przedszkola Nr 1 w zakresie:

• okresów rozliczeniowych czasu pracy,
• rozkładu czasu pracy pracowników zatrudnionych 

w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• kontroli list obecności,
• wyjść prywatnych i odpracowań,
• ewidencji czasu pracy,

Badanie  upoważnień  wydanych  przez  Dyrektora 
Przedszkola Nr 1 w zakresie  ich zgodności  z  prawem 
i aktualności.

Okres objęty kontrolą: Czynności kontrolne w zakresie ewidencji  czasu pracy  
przeprowadzono  w  oparciu   o  II  kwartał  2013  roku.  
Natomiast  kontrola  upoważnień  wydanych  przez 
Dyrektora  Przedszkola  Nr  1  dotyczyła  upoważnień 
obowiązujących w roku 2013.

Data rozpoczęcia kontroli: 17.02.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 14.03.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: 1. Dostosować  do  potrzeb  Jednostki  i  zaktualizować 

m. in. Rozdział nr IV pt. „Czas pracy” Regulaminu  
Pracy Przedszkola Nr 1 w oparciu o obowiązujące  
przepisy,

2. W  prowadzonej  ewidencji  odnotowywać  wszystkie  
wyjścia służbowe pracowników,

3. Ustalić  w  Regulaminie  Pracy  Przedszkola  Nr  1 
w Rozdziale  nr  IV „Czas pracy” zakres  informacji  
niezbędnych do udokumentowania wyjść prywatnych  
pracowników  z  uwzględnieniem  podpisu 
przełożonego  poświadczającego  jego  zgodę  na 
wyjście  prywatne  pracownika.  Ewidencję  
odpracowań prowadzić w sposób czytelny,

4. W  ramach  prowadzonej  ewidencji  wydanych 
upoważnień  przez  Dyrektora  Przedszkola  Nr  1,  
uwzględnić należy numer danego upoważnienia,

5. Przyjęcie  przez  pracownika  danego  upoważnienia 
należy  potwierdzić  jego  podpisem  i  datą,  co 
świadczyć  będzie  o  przyjęciu  do  wiadomości  i  
stosowania  uprawnień  nadanych  danym 
upoważnieniem,

6. W wydanych upoważnieniach precyzyjnie i dokładnie  
określać zakres delegowanych uprawnień.

1



Znak sprawy: AiK.1711.008.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

ul. Wyszyńskiego 27

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Analiza  wydatków  przeznaczonych  na  realizację 
wszystkich  imprez  zorganizowanych  w  II  kwartale 
2012 r.

Okres objęty kontrolą: II kwartał 2012 r.

Data rozpoczęcia kontroli: 10.04.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 30.06.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: 1. Treść  Regulaminu  Organizacyjnego  Miejskiego 

Ośrodka Kultury i Sportu oznaczyć jako załącznik do  
Zarządzenia  nr  15/2007  Dyrektora  Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu z dnia 31.12.2007 r.

2. Schemat Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury 
i  Sportu  w  Pyskowicach  dostosować  do  
obowiązującej  podległości  służbowej  (tj.  stanu 
faktycznego).  Prawidłowo  oznaczać  załączniki  do 
zarządzeń  (m.  in.  Schematu  Organizacyjnego)  tj.  
z  podaniem numeru i  daty  zarządzenia,  do którego  
dany załącznik został dołączony. 

3. Zaktualizować  Regulamin  kontroli  wewnętrznej  
wprowadzony  Zarządzeniem  nr  3a/2001  Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach  
w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie  
obowiązującego. 

4. Dokonać  aktualizacji  i  dostosować  do  potrzeb  
Jednostki  zapisy  Instrukcji  Obiegu  i  Kontroli  
Dokumentów Księgowych. 

5. Dokonać  aktualizacji  i  dostosować  do  potrzeb  
Jednostki procedurę w zakresie udzielania zamówień  
publicznych  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  i  Sportu  
w Pyskowicach.

6. Procedury  kontroli  zarządczej  wprowadzonej  
zarządzeniem  nr  1/A/2011  Dyrektora  Miejskiego 
Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  Pyskowicach  z  dnia  
14.01.2011  r.  zaktualizować  w  związku  ze  zmianą 
przepisów prawa.

7. Dokonać  aktualizacji  polityki  rachunkowości  wraz 
z zakładowym planem kont zgodnie z zapisami art. 10  
ust.  1  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.  
o rachunkowości  (t.j.  -  Dz.U.2013.330 z późn.  zm.)  
oraz przestrzegać zapisów ww. uregulowań.

8. Dokonać aktualizacji podstawy prawnej procedury w 
zakresie  gospodarowania  środkami  pieniężnymi  w 
zakresie  planu  finansowego  Miejskiego  Ośrodka 
Kultury  i  Sportu  w  Pyskowicach,  wprowadzonej  
Zarządzeniem nr 14/2009.
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9. Wzory  podpisów  pracowników  Miejskiego  Ośrodka 
Kultury  i  Sportu  wprowadzić  jako  załącznik  do 
Instrukcji  Obiegu  i  Kontroli  Dokumentów 
Księgowych,  który  to  należy  podpisać  przez  
Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu 
w Pyskowicach. 

10. Wydawane  upoważnienia  przez  Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu opatrzyć:
• numerem upoważnienia,
• datą wydania upoważnienia,
• datą  i  podpisem  pracownika  z  adnotacją 

o przyjęciu do wiadomości i stosowania,
• informacją  dotyczącą  okresu  na  jaki  

upoważnienie zostaje wydane,
• informacją,  że  przedmiotowe  upoważnienie 

może w każdym momencie zostać odwołane.
11. W ramach zapewnienia realizacji standardu kontroli  

zarządczej  nr  4  „Delegowanie  uprawnień” 
w Jednostce utworzyć rejestr wydanych upoważnień  
i pełnomocnictw.

12. Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
dostosować do wymogów zawartych w art. 31 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  
(t.j. - Dz.U.2013.885 z późn. zm).

13. Zmiany  do  planu  finansowego  wprowadzać  na 
podstawie Zarządzeń Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu z uwzględnieniem:
• podpisu Głównego Księgowego,
• wewnętrznej numeracji.

14. Zmiany do planu finansowego sporządzać w sposób 
przejrzysty,  bezbłędny  oraz  spójny  pod  względem 
stosowanego  nazewnictwa  w  planie  finansowym,  
a sprawozdaniami do planu finansowego.

15. Przy  dekretacji  dokumentów  księgowych  stosować 
datę  i  podpis  pracownika  dokonującego dekretacji,  
zgodnie               z art. 21 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia  
29  września  1994  r.  o  rachunkowości  (t.j.  -  
Dz.U.2013.330 z późn. zm.).

16. Przy  zatwierdzaniu  wydatku  przez  Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu stosować datę  
dokonania przedmiotowej czynności.

17. Na dowodach księgowych wskazywać formę zapłaty 
oraz numer dowodu zapłaty.

18. Wszystkie umowy zawierane przez Miejski Ośrodek 
Kultury  i  Sportu  w  Pyskowicach  opatrzyć 
kontrasygnatą Głównego Księgowego.

19. Zapłaty  z  tytułu  zaciągniętych  zobowiązań 
dokonywać  z  zachowaniem  ustalonych  terminów 
płatności.

20. Wydatek w kwocie 120,00 zł z tytułu zakupu kwiatów 
dla dwóch pyskowickich stowarzyszeń, zwrócić wraz 
z  należnymi  odsetkami  ustawowymi  na  konto 
bankowe Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przez  
osoby, które to podjęły decyzję o ich wydatkowaniu tj.  
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Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu lub 
Głównego Księgowego.

21. Zwrócić  uwagę  aby,  na  rachunkach,  fakturach 
wystawianych  przez  podmioty  zewnętrzne/instytucje  
widniał termin i forma płatności.

22. Rachunki  przedkładane  przez  zleceniobiorców 
poddawać:
• kontroli  merytorycznej  i  formalno  -  

rachunkowej,
• weryfikacji  pod  względem  wydatków 

strukturalnych,
• opatrywać datą wpływu do Miejskiego Ośrodka 

Kultury  i  Sportu  w  Pyskowicach  i  numerem 
dziennika korespondencyjnego, jak również datą 
zatwierdzenia  wydatku  przez  Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 

23. Przestrzegać  przez  pracowników  wewnętrznych 
uregulowań m.  in.  w zakresie  udzielania  zamówień 
publicznych.

24. W ramach zapewnienia realizacji standardu kontroli  
zarządczej nr 14 „Szczegółowe mechanizmy kontroli  
dotyczące  operacji  finansowych  i  gospodarczych” 
wprowadzić  w  Jednostce  rejestr  udzielonych 
zamówień publicznych.

25. Przestrzegać  ustalonych  zasad  pobierania 
i  rozliczania  zaliczek  pracowniczych  m.  in.  
w zakresie:
• rzetelnego  wypełniania  wniosków  w  zakresie  

celu  pobieranej  zaliczki  oraz  terminu  jej  
rozliczenia,

• pobierania zaliczek do wysokości miesięcznego 
wynagrodzenia danego pracownika,

• poddawania  kontroli  merytorycznej  wniosków 
o zaliczki oraz druków ich rozliczenia,

• dokonywania  dekretacji  na  wnioskach  oraz 
drukach  rozliczenia  zaliczki  zgodnie 
z wytycznymi art. 21 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 
29  września  1994  r.  o  rachunkowości  (t.j.  -  
Dz.U.2013.330 z późn. zm.).

26. Rozliczenia z kontrahentami opiewające na znaczne 
kwoty rozliczać bezgotówkowo tj. w formie przelewu  
bankowego.

27. Podczas  pełnienia  zastępstwa  za  Dyrektora 
Miejskiego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  zobowiązać  
pracowników  do  używania  własnych  imiennych  
pieczątek z adnotacją                 „z upoważnienia”. 

28. Ustalić w formie zarządzenia zasady przyznawania,  
przekazywania  i  rozliczania  dotacji  udzielonych 
z  budżetu  Gminy  Pyskowice  dla  samorządowych  
instytucji  kultury  m.  in.  dla  Miejskiego  Ośrodka 
Kultury i Sportu. 
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Znak sprawy: AiK.1711.010.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach

ul. Strzelców Bytomskich 3

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola  przepisów  zawartych  w  Regulaminie  Pracy 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w zakresie:

• okresów rozliczeniowych czasu pracy,
• rozkładu czasu pracy pracowników zatrudnionych 

w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• kontroli list obecności,
• wyjść prywatnych i odpracowań,
• ewidencji czasu pracy,

Badanie upoważnień wydanych przez Dyrektora Zespołu 
Obsługi  Placówek  Oświatowych  w  zakresie  ich  
zgodności z prawem i aktualności.

Okres objęty kontrolą: Czynności kontrolne w zakresie ewidencji  czasu pracy  
przeprowadzono w oparciu   o  III  kwartał  2013 roku.  
Natomiast  kontrola  upoważnień  wydanych  przez 
Dyrektora  Zespołu  Obsługi  Placówek  Oświatowych 
dotyczyła upoważnień obowiązujących w roku 2013.

Data rozpoczęcia kontroli: 25.06.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 11.07.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: 1. Wzmocnić  nadzór  nad  pracownikiem 

odpowiedzialnym za prowadzenie  spraw kadrowych 
w zakresie :
• prowadzenia kart ewidencji czasu pracy w zakresie  
dokonywania korekt/poprawek,
• przeprowadzania kontroli list obecności.

2. Prowadzić  karty  ewidencji  czasu  pracy  zgodnie  
z  wytycznymi  §  8  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  
i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r.,

3. Sprostować  zapisy  dotyczące  ustalonego 
harmonogramu czasu pracy  (po okresie  karmienia)  
dla  pracownika  tj.  specjalisty  ds.  płac  (Pani  A.O.)  
z  zachowaniem ustalonej  40  godzinnej  tygodniowej  
normy pracy,

4. Ustalić  w formie  pisemnej  harmonogram pracy  dla 
zatrudnionej sprzątaczki,

5. Uzupełnić wnioski pracowników w zakresie ustalenia 
indywidualnego  harmonogramu  czasu  pracy,  
uwzględniając:  tygodniowy  harmonogram  czasu  
pracy  oraz  okres  obowiązywania  przedmiotowych 
harmonogramów,

6. Uzupełnić  ewidencje  „wyjść  (spóźnień) 
i odpracowań” w następującym zakresie:
• podpisu  przełożonego  potwierdzającego  zgodę 

na wyjście prywatne,
• podpis  pracownika  korzystającego  z  wyjścia 

prywatnego,
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• godzin odpracowań wyjść prywatnych,
• podpisu  przełożonego  akceptującego 

odpracowanie.
7. Wzmocnić  nadzór  nad  pracownikami  w  zakresie 

rzetelnego  wypełniania  „ewidencji  wyjść  
w godzinach służbowych”. Przedmiotową ewidencję  
uzupełnić  o  podpis  pracownika,  który  to  opuszcza  
Jednostkę w czasie godzin pracy,

8. Dokonywać  cyklicznych  kontroli  ewidencji  wyjść 
prywatnych  i  służbowych  z  zachowaniem adnotacji  
o  terminie  i  danych  pracownika  dokonującego 
przedmiotowej kontroli,

9. Na wydanych przez Dyrektora ZOPO upoważnieniach 
uwzględnić  adnotację  o  przyjęciu  do  wiadomości  
i  stosowania  przedmiotowego  upoważnienia  przez  
danego  pracownika  oraz  datę  dokonania  tej  
czynności,

10. Celem  zapewnienia  realizacji  standardu  kontroli  
zarządczej  nr  4  „delegowanie  uprawnień” 
w  Jednostce  wprowadzić  rejestr  wydanych  
upoważnień i pełnomocnictw.

Znak sprawy: AiK.1711.011.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Przedszkole Nr 5 w Pyskowicach

ul. Szopena 9A

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  funkcjonowania  gospodarki  
magazynowej artykułów żywnościowych.

Okres objęty kontrolą: IV kwartał 2013 r.

Data rozpoczęcia kontroli: 11.09.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 09.10.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: 1. Wzmocnić nadzór przez Dyrektora Przedszkola Nr 5 

nad  pracownikiem  odpowiedzialnym  w  zakresie  
prowadzenia  dokumentacji  dotyczącej  gospodarki  
magazynowej  artykułów  żywnościowych  oraz  
zobowiązać  go  do  rzetelnego,  bezbłędnego 
i  sprawdzalnego  prowadzenia  przedmiotowej  
dokumentacji.  Dokumentacja  magazynowa  winna 
odzwierciedlać  stan  rzeczywisty  wynikający  
z  dokumentacji  źródłowej  tj.  faktur/rachunków 
zakupu, dokumentacji rozchodu itd.

2. Prowadzić  ewidencję  magazynową  artykułów 
żywnościowych  w  Przedszkolu  Nr  5,  stanowiącą  
analitykę  do  konta  „310  –  materiały”  zgodnie  
z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (t. j. - Dz.U.2013.330 z późn. zm.).  
Prowadzona  ewidencja  analityczna  dotycząca 
gospodarki  magazynowej  winna  zapewnić 
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sprawdzalność, tzn. zapewnić możliwość uzgadniania 
sald na każdym etapie jej  prowadzenia z ewidencją 
syntetyczną (konto „310 – materiały”).

3. Zapisy  na  koncie  „310  –  materiały”  dokonywać  
w  sposób  umożliwiający  uzgadnianie  sald  
z ewidencją magazynową prowadzoną w Przedszkolu  
Nr 5.

4. Uzgadniać  salda  między  ewidencją  magazynową 
artykułów żywnościowych prowadzoną w Przedszkolu 
Nr 5, a ewidencją księgową konto „310 – materiały”)  
przez  Intendenta  i  pracownika  ZOPO  w  sposób 
formalny, co miesiąc.

5. Dostosować  zapisy  instrukcji  magazynowej  do 
potrzeb  Jednostki  z  jednoczesnym  zachowaniem 
zasad prawidłowej techniki prawodawczej. Zapoznać  
z  treścią  instrukcji  magazynowej  wszystkich 
pracowników  jednostki,  którzy  są  bezpośrednio 
związani  z  gospodarką  magazynową  artykułów 
żywnościowych.

6. W  wewnętrznej  dokumentacji  stanowiącej  zasady 
(politykę)  rachunkowości  uregulować  kwestie  
wynikające z zapisów art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy  
z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości  (t.j.  -  
Dz.U.2013.330  z  późn.  zm.)  m.  in.  w  zakresie  
programu wykorzystywanego do obsługi  gospodarki  
magazynowej artykułów żywnościowych.

Znak sprawy: AiK.1711.012.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Przedszkole Nr 2 w Pyskowicach

ul. Wyzwolenia Boczna 2

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  funkcjonowania  gospodarki  
magazynowej artykułów żywnościowych.

Okres objęty kontrolą: II kwartał 2013 r.

Data rozpoczęcia kontroli: 20.10.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 07.11.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: 1. Ewidencję  magazynową  artykułów  żywnościowych 

prowadzoną przy pomocy programu komputerowego 
„Administrator stołówki” firmy LIBRUS, prowadzić  
w sposób rzetelny, bezbłędny i  sprawdzalny.  Zapisy  
przedmiotowej  ewidencji  magazynowej  artykułów 
żywnościowych  winny  odzwierciedlać  stan 
rzeczywisty.

2. Ewidencję  syntetyczną  tj.  konto  „310  -  materiały” 
prowadzić  w  sposób  zgodny  z  wymogiem  art.  16  
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(tekst  jednolity  -  Dz.U.2013.330  z  późn.  zm.),  tj.  
w  sposób  umożliwiający  uzgodnienie  sald 
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z  ewidencją  analityczną  na  każdym  etapie  jej  
prowadzenia.

3. Uzgadniać  salda  między  ewidencją  magazynową 
artykułów żywnościowych prowadzoną w Przedszkolu 
Nr  2,  a  ewidencją  księgową  (konto  „310  -  
materiały”)  przez  Intendenta  i  pracownika  ZOPO 
w sposób formalny.

4. Rejestr  kontroli  wewnętrznych  Przedszkola  Nr  2 
uszczegółowić  w  zakresie  kontroli  gospodarki  
magazynowej o następujące informacje:
• szczegółowego opisu zakresu objętego kontrolą,
• adnotacji  czy  w  wyniku  kontroli  stwierdzono 
zastrzeżenia/uwagi bądź informację o ich braku.

Znak sprawy: AiK.1711.013.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Zespół Szkół w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola  przepisów  zawartych  w  Regulaminie  Pracy 
Zespołu Szkół w zakresie:

• okresów rozliczeniowych czasu pracy,
• rozkładu czasu pracy pracowników zatrudnionych 

w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• kontroli list obecności,
• wyjść prywatnych i odpracowań,
• ewidencji czasu pracy,

Badanie upoważnień wydanych przez Dyrektora Zespołu 
Szkół w Pyskowicach w zakresie ich zgodności z prawem  
i aktualności.

Okres objęty kontrolą: Czynności kontrolne w zakresie ewidencji  czasu pracy  
przeprowadzono w  oparciu   o  IV  kwartał  2013 roku.  
Natomiast  kontrola  upoważnień  wydanych  przez 
Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Pyskowicach  dotyczyła 
upoważnień obowiązujących roku 2013.

Data rozpoczęcia kontroli: 17.11.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 05.12.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: W przygotowaniu.
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KONTROLE SPRAWDZAJĄCE:

Znak sprawy: AiK.1711.005.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Przedszkole Nr 1 w Pyskowicach

ul. Oświęcimska 28

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu 
do kontroli problemowej w 2012 r.

Okres objęty kontrolą: I półrocze 2013

Data rozpoczęcia kontroli: 17.02.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 14.03.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać  aktualizacji  obowiązujących  w  Jednostce 

wewnętrznych  procedur  kontroli  w  zakresie  
gospodarki  finansowej  w  związku  ze  zmianą 
przepisów  prawa  powszechnie  obowiązującego 
z  jednoczesnym  dostosowaniem  ich  do  bieżących 
potrzeb Jednostki. 

Zalecenie zostało zrealizowane.
2. Dopilnować,  aby  na  dokumentach  księgowych 

widniała  data  dokonania  zatwierdzenia  dokumentu 
do  wypłaty  przez  Głównego Księgowego oraz  data 
dokonania weryfikacji pod względem merytorycznym 
co wynika  z zapisów § 3 pkt.3 Instrukcji  Obiegu i  
Kontroli  Dokumentów  Księgowych  stanowiącej  
załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola 
Nr 1 – Nr 1/9/2001  z dnia 03.09.2001 r.

Zalecenie  zostało  zrealizowane  i  stosowane  jest  na 
bieżąco.
3. Stosować procedurę opisaną w § 6 pkt. 1 Instrukcji  

Obiegu  i  Kontroli  Dokumentów  Księgowych 
wprowadzoną Zarządzeniem nr  1/9/2001 Dyrektora 
Przedszkola  odnośnie  wpisywania  na  fakturach 
numeru  pozycji  wpisu  do  rejestru 
korespondencyjnego.

Zalecenie  zostało  zrealizowane  i  stosowane  jest  na 
bieżąco.
4. Przestrzegać  czynności  dokonywania  adnotacji  z 

podaniem  numeru  pozycji  wpisu  do  książki  
magazynowej zakupionych towarów.

Zalecenie  zostało  zrealizowane  i  stosowane  jest  na 
bieżąco.
5. Dopilnować,  aby  przed  dokonaniem  wydatku  – 

faktury,  rachunki  zostały  zatwierdzone  do  wypłaty  
przez upoważnione do tego osoby.

Zalecenie  zostało  zrealizowane  i  stosowanej  jest  na 
bieżąco. 
6. Przestrzegać wymogu dokonywania kontroli formalno 

- rachunkowej dokumentów księgowych.
Zalecenie  zostało  zrealizowane  i  stosowane  jest  na 
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bieżąco.
7. Przestrzegać  wymogu  stosowania  dokumentów  PK 

polecenie księgowania.
Zalecenie  zostało  zrealizowane  i  stosowane  jest  na 
bieżąco.
8. Przestrzegać przyznanych limitów kwotowych zaliczek
Zalecenie  zostało  zrealizowane  i  stosowane  jest  na 
bieżąco.
9. Zaleca się,  aby  do podań składanych celem zwrotu 

kosztów  przejazdu  dziecka  z  opiekunem  środkami  
komunikacji  publicznej  do  przedszkola  stosować 
wymóg przedkładania biletów autobusowych lub ich 
kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
przez  pracownika  przedszkola  przyjmującego 
podanie.

W  okresie  poddanym  kontroli  sprawdzającej  nie 
wystąpiły  przypadki  dokonania  zwrotu  kosztów 
przejazdu  dziecka  z  opiekunem środkami  komunikacji  
publicznej do przedszkola.

Znak sprawy: AiK.1711.006.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach

ul. Cicha 1

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu 
do  kontroli  doraźnej  przeprowadzonej  na  przełomie 
2012/2013 roku.

Okres objęty kontrolą: II półrocze 2013 r.

Data rozpoczęcia kontroli: 04.03.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 31.03.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać  zmiany  procedury  obiegu  dokumentów,  

mając  na  uwadze  skrócenie  czasu  obiegu 
dokumentów, dotyczących wydawania zaświadczeń.

Zalecenie zostało zrealizowane.
2. Dokonać  aktualizacji  Instrukcji  Kancelaryjnej  

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zalecenie zostało zrealizowane.
3. Dokonać  aktualizacji  Regulaminu  Organizacyjnego 

oraz schematu organizacyjnego.
Zalecenie zostało zrealizowane.
4. Ustalić  i  wprowadzić  w  życie  system  zastępstw 

zapewniający  bieżące,  ciągłe  i  sprawne  kierowanie 
Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  na  wypadek 
nieobecności Dyrektora Jednostki, z uwzględnieniem 
zastępstw przez  osoby  o  właściwych kwalifikacjach 
merytorycznych.

Zalecenie zostało zrealizowane.
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5. Ustalić  zastępstwo  w  przypadku  nieobecności  
Głównego Księgowego.

Zalecenie zostało zrealizowane.
6. Dokonać  uregulowań  w  Regulaminie  naboru 

w  zakresie  procedury  awansowania  z  stanowiska 
pomocniczego na stanowisko urzędnicze.

Zalecenie zostało zrealizowane.
7. Dokonać  aktualizacji  zakresów  czynności  

pracowników  z  uwzględnieniem  wyznaczenia  osoby 
pełniącej zastępstwo za danego pracownika.

Zalecenie zostało zrealizowane.
8. Przestrzegać  przepisów  zawartych  w  Regulaminie 

Pracy Ośrodka w zakresie:
• delegacji służbowych,
• okresów rozliczeniowych czasu pracy,
• ustalenia  rozkłady  czasu  pracy  pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• kontroli list obecności,
• wyjść prywatnych i odpracowań,
• ewidencji czasu pracy,
• urlopów.

Zalecenie zostało zrealizowane.
9. Stosować  przepisy  Kodeksu  pracy  w  zakresie  

udzielania urlopów pracowniczych.
Zalecenie zostało zrealizowane.
10. Przestrzegać  przepisów  prawa  pracy  dotyczących 

zmian warunków pracy i płacy pracownika.
Zalecenie zostało zrealizowane.
11. W  przypadku  kontynuowania  praktyk   w  zakresie  

przeprowadzania  samooceny,  powyższe  uregulować 
w wewnętrznych przepisach.

Zalecenie zostało zrealizowane.
12. Przestrzegać  przepisów  prawa  pracy  w  zakresie  

pracy w godzinach nadliczbowych.
Zalecenie zostało zrealizowane.
13. Potwierdzić  fakt  zapoznania  się  z  wewnętrznymi 

regulacjami,  własnoręcznym  podpisem  pracownika 
oraz datą.

Zalecenie zostało zrealizowane.
14. Wzmocnić  nadzór  nad  Starszym  Inspektorem 

w zakresie spraw organizacyjno – kadrowych.
Zalecenie zostało zrealizowane.
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Znak sprawy: AiK.1711.008.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

ul. Kardynała Wyszyńskiego 27

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu 
do kontroli problemowej przeprowadzonej w roku 2012.

Okres objęty kontrolą: Rok 2013

Data rozpoczęcia kontroli: 10.04.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 30.05.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać  aktualizacji  obowiązujących  w  jednostce  

wewnętrznych  procedur  w  zakresie  gospodarki  
finansowej  w  związku  ze  zmianą  przepisów  prawa 
powszechnie  obowiązującego  z  jednoczesnym 
dostosowaniem ich do bieżących potrzeb jednostki.

Zalecenie zostało zrealizowane w niepełnym zakresie.
2. Dostosować  zakładowy  plan  kont  do  wymogów 

zawartych w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994  
r. (t.j. - Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późn. zm.)  
np.  brak  obecnie  przyjętych  zasad  klasyfikacji  
zdarzeń.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.
3. Wykaz  osób  upoważnionych  do  kontroli  

merytorycznej,  kontroli  formalno  -  rachunkowej  
i zatwierdzania do wypłaty wraz z wzorami podpisów 
wprowadzić  jako  załącznik  do  Instrukcji  Obiegu 
i Kontroli Dokumentów Księgowych.

Zalecenie zostało zrealizowane
4. Zaleca  się,  aby  zmiany  w  planie  finansowym 

dokonywać  na  podstawie  zarządzeń  zmieniających 
Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu.  
Zmiany  do  planu sporządzać  w sposób przejrzysty,  
czytelny                    i jasny.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

Znak sprawy: AiK.1711.011.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Przedszkole Nr 5 w Pyskowicach

ul. Szopena 9A

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu 
do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2012 roku.

Okres objęty kontrolą: II półrocze 2013

Data rozpoczęcia kontroli: 11.09.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 09.10.2014 r.
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Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać  aktualizacji  obowiązujących  w  Jednostce 
wewnętrznych  procedur  w  zakresie  gospodarki  
finansowej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
prawa  dostosowując  je  do  bieżących  potrzeb 
jednostki.

Zalecenie nie zostało zrealizowane poprawnie.
Przekazano  zarządzenie  regulujące  kwestie:  zasad 
(polityki)  rachunkowości  i  instrukcję  obiegu i  kontroli  
dokumentów  księgowych  jednak  przedmiotowe 
dokumenty wymagają korekty.
2. Dokumenty  księgowe  opatrzyć  datą  przy  

zatwierdzaniu  do  wypłaty  przez  Głównego 
Księgowego oraz Dyrektora Jednostki, 

Zalecenie zostało zrealizowane.
3. Dokonywać  zatwierdzania  dokumentów  księgowych 

pod  względem  merytorycznym  uwzględniając  datę 
dokonania operacji,  co wynika z  zapisów  § 3 pkt.3 
Instrukcji  Obiegu  i  Kontroli  Dokumentów 
Księgowych  stanowiącej  załącznik  nr  1  do 
Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Nr 5 nr 01/2007  
z dnia 28.06.2007 r.

Zalecenie zostało zrealizowane.
4. Przestrzegać wymogu zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z  

dnia  29  września  1994 r.  ustawy  o  rachunkowości  
(t.j. - Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)  
w zakresie dekretacji dokumentów księgowych.

Zalecenie zostało zrealizowane.
5. Dokonać analizy uregulowań zawartych w Instrukcji  

Obiegu  i  Kontroli  Dokumentów  w  zakresie  
postanowień dotyczących udzielania zaliczek, mając  
na uwadze konieczność zachowania większej kontroli  
nad  realizacją  przedmiotowych  operacji  
finansowych.

Zalecenie nie zostało poprawnie zrealizowane. 
W przedłożonej instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 
księgowych  nie  uregulowano  wszystkich  istotnych 
kwestii  związanych  z  pobieraniem  i  rozliczaniem 
zaliczek gotówkowych.
6. Stosować  wymóg  sporządzania  dokumentów  PK  -  

polecenie  księgowania  w  sytuacji  dokonywania 
przeksięgowań między paragrafami.

W  badanym  okresie  nie  stwierdzono  konieczności  
zastosowania  dokumentu  PK  -  polecenie  księgowania  
w  zakresie  dokonywania  przeksięgowań  pomiędzy  
paragrafami  z  tytułu  pobranej  zaliczki.  W  badanym 
okresie  zaliczka  pobierana  była  w  rozbiciu  na  kwoty  
pobierane z danego paragrafu.
7. Wzmocnić  nadzór  nad  pracownikiem 

odpowiedzialnym za kontrolę formalno – rachunkową 
dokumentów  księgowych  dotyczących  zakupu 
artykułów spożywczych      tj. intendentem.

Zalecenie  zostało  zrealizowane  i  stosowane  jest  na 
bieżąco.
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Znak sprawy: AiK.1711.012.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Przedszkole Nr 2 w Pyskowicach

ul. Wyzwolenia Boczna 2

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu 
do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2012 roku.

Okres objęty kontrolą: I półrocze 2013

Data rozpoczęcia kontroli: 20.10.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 07.11.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać  aktualizacji  obowiązujących  w  Jednostce 

wewnętrznych  procedur  w  zakresie  gospodarki  
finansowej  w  związku  ze  zmianą  przepisów  prawa 
powszechnie  obowiązującego  z  jednoczesnym 
dostosowaniem ich do bieżących potrzeb Jednostki.

Zalecenie zostało zrealizowane.
2. Dopilnować,  aby  na  dokumentach  księgowych 

widniała  data  dokonania  zatwierdzenia  dokumentu 
do  wypłaty  przez  Głównego  Księgowego  oraz  
Dyrektora  Jednostki,  a  także  data  dokonania  
weryfikacji pod względem merytorycznym, co wynika 
z  zapisów  §  3  pkt.  3  Instrukcji  Obiegu  i  Kontroli  
Dokumentów Księgowych stanowiącej załącznik nr 1  
do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Nr 2 nr 03/09 
z dnia 24.11.2009 r.

Zalecenie  zostało  zrealizowane  jednak  w  niepełnym 
zakresie.
3. Przestrzegać wymogu wynikającego z art.  21 ust.  1 

ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości  
(t.j. - Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 
w zakresie dekretacji dokumentów księgowych.

Zalecenie  zostało  zrealizowane  jednak  w  niepełnym 
zakresie.
4. Zaleca  się,  by  czynności  związane  z  kontrolą 

merytoryczną  oraz  formalno  -  rachunkową 
rozdzielone  zostały  pomiędzy  różne  osoby  „zasad  
dwóch par oczu”.

Zalecenie  zostało  zrealizowane  i  stosowane  jest  na 
bieżąco.
5. Dokonać analizy uregulowań zawartych w Instrukcji  

Obiegu  i  Kontroli  Dokumentów  w  zakresie  
postanowień dotyczących udzielania zaliczek, mając  
na uwadze konieczność zachowania większej kontroli  
nad  realizacją  przedmiotowych  operacji  
finansowych.

Zalecenie zostało zrealizowane.
6. Dopilnować,  aby  dokumenty  księgowe,  które  

wpływają do ZOPO były datowane.
Zalecenie  zostało  zrealizowane  i  stosowane  jest  na 
bieżąco.
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7. Zapisów  księgowych  dokonywać  pod  datą  ich 
faktycznej  zapłaty  oraz  stosować  wymóg 
sporządzania dokumentów PK polecenie księgowania 
w  sytuacji  dokonywania  przeksięgowań  między 
paragrafami.

Zalecenie  zostało  zrealizowane  jednak  w  niepełnym 
zakresie.

Znak sprawy: AiK.1711.013.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Zespół Szkół w Pyskowicach

ul. Wojska Polskiego 23

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu 
do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2012 r.

Okres objęty kontrolą: I półrocze 2013

Data rozpoczęcia kontroli: 17.11.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 05.12.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonać  aktualizacji  obowiązujących  w  Jednostce 

wewnętrznych  procedur  w  zakresie  gospodarki  
finansowej  w  związku  ze  zmianą  przepisów  prawa 
powszechnie  obowiązującego  z  jednoczesnym 
dostosowaniem ich do bieżących potrzeb Jednostki.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.
2. Dopilnować,  aby  na  dokumentach  księgowych 

widniała  data  dokonania  zatwierdzenia  dokumentu 
do  wypłaty  przez  Głównego  Księgowego  oraz  
Dyrektora  Jednostki,  a  także  data  dokonania  
weryfikacji pod względem merytorycznym co wynika 
z  zapisów  §  3  pkt  3  Instrukcji  Obiegu  i  Kontroli  
Dokumentów  Księgowych   w  Zespole  Szkół  
w  Pyskowicach  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  
Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Pyskowicach 
nr 5/2009/2010 z dnia 12.11.2001  r.

Zalecenie zostało zrealizowane w niepełnym zakresie. 
3. Stosować procedurę opisaną w § 6 pkt. 1 Instrukcji  

Obiegu  i  Kontroli  Dokumentów  Księgowych 
w  Zespole  Szkół  w  Pyskowicach  wprowadzonej  
Zarządzeniem  Dyrektora  Zespołu  Szkół  
w  Pyskowicach  wprowadzonej  Zarządzeniem 
Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Pyskowicach  Nr  
5/2009/2010  z  dnia  12.11.2001  r.  odnośnie  
wpisywania na fakturach nr pozycji wpisu do rejestru  
korespondencyjnego.

Zalecenie zostało zrealizowane w niepełnym zakresie. 
4. Przestrzegać  czynności  dokonywania  adnotacji  z 

podaniem nr pozycji wpisu do książki magazynowej  
zakupionych  towarów  oraz  przestrzegać  wymogu 
opisywania faktur.
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Zalecenie  zostało  zrealizowane  i  stosowane  jest  na 
bieżąco.
5. Zaleca  się,  aby  przed  dokonaniem  wydatku  

dokumenty księgowe zostały zatwierdzone do wypłaty 
przez upoważnione do tego osoby. 

Zalecenie  zostało  zrealizowane  i  stosowane  jest  na 
bieżąco.
6. Przestrzegać wymogu wynikającego z art.  21 ust.  1 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(t. j.- Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 
w zakresie dekretacji dokumentów księgowych.

Zalecenie zostało zrealizowane w niepełnym zakresie. 
7. Zaleca  się,  by  czynności  związane  z  kontrola 

merytoryczną  oraz  formalno  -  rachunkową 
rozdzielone  zostały  pomiędzy  różne  osoby  „zasada 
dwóch par oczu”.

Zalecenie zostało zrealizowane w niepełnym zakresie.
8. Dokonać analizy uregulowań zawartych w Instrukcji  

Obiegu i  Kontroli  Dokumentów w Zespole  Szkół  w 
Pyskowicach  w  zakresie  postanowień  dotyczących 
udzielania  zaliczek,  mając  na  uwadze  konieczność  
zachowania  większej  kontroli  nad  realizacją 
przedmiotowych operacji finansowych.

Zalecenie zostało zrealizowane w niepełnym zakresie.
9. Zaleca  się,  wprowadzić  wymóg  przekładania 

kserokopii biletów autobusowych, w przypadku kiedy 
to  zwrot  kosztów  dojazdu  uczniów  do  szkoły 
dokonywany jest  w formie wypłaty gotówki.

W  badanym  okresie  nie  stwierdzono  konieczności  
przedkładania kserokopii biletów autobusowych z uwagi  
na  fakt  przyjęcia innej  formy zwrotu kosztów dojazdu 
uczniów do szkoły.

Znak sprawy: AiK.1711.002.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Przedszkole Nr 1 w Pyskowicach

ul. Oświęcimska 28

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Analiza  realizacji  dodatkowych zaleceń  pokontrolnych 
wydanych  w  związku  z  przeprowadzoną  kontrolą 
doraźną  w  zakresie:  „Prawidłowości  funkcjonowania 
gospodarki magazynowej artykułów żywnościowych”.

Okres objęty kontrolą: I kwartał 2014

Data rozpoczęcia kontroli: 10.03.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 14.03.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: 1. Instrukcję magazynową Przedszkola Nr 1 dostosować 

do stanowisk pracy funkcjonujących  w Jednostce tj.  
Kierownika gospodarczego i Intendenta.
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Zalecenie zostało zrealizowane.
2. Dokonać zmiany Instrukcji magazynowej Przedszkola 

Nr  1  w  zakresie  wykreślenia  stanowisk  Głównego 
Księgowego oraz  Magazyniera  z  uwagi  na fakt,  że  
przedmiotowe  stanowiska  nie  funkcjonują 
w Przedszkolu Nr 1.

Zalecenie zostało zrealizowane.

KONTROLE DORAŹNE:

Znak sprawy: AiK.1712.002.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Kasa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

ul. Strzelców Bytomskich 3

Kontrola obejmowała: • Stan gotówki w kasie,
• Stan gotówki wynikający z raportów kasowych,
• Stan druków ścisłego zarachowania,
• Ewidencję druków ścisłego zarachowania,
• Ewidencje gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 
oraz depozytów,
• Stan gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz  
depozytów

Okres objęty kontrolą: Stan na dzień 18.08.2014 r.

Data rozpoczęcia kontroli: 18.08.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 18.08.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: Brak. Bez uwag.

Znak sprawy: AiK.1712.004.2014
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Burmistrz Miasta Pyskowice, Biuro Audytu i Kontroli  

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Kasa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

ul. Strzelców Bytomskich 3

Kontrola obejmowała: • Stan gotówki w kasie,
• Stan gotówki wynikający z raportów kasowych,
• Stan druków ścisłego zarachowania,
• Ewidencję druków ścisłego zarachowania,
• Ewidencje gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 
oraz depozytów,
• Stan gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz  
depozytów

Okres objęty kontrolą: Stan na dzień 18.12.2014 r.
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Data rozpoczęcia kontroli: 18.12.2014 r.
Data zakończenia kontroli: 18.12.2014 r.
Zalecenia pokontrolne: Brak. Bez uwag.

Podsumowując  w  roku  2014  Biuro  Audytu  i  Kontroli  Urzędu  Miejskiego  w  Pyskowicach 
przeprowadziło:

• 6 kontroli problemowych,
• 7 kontroli sprawdzających,
• 2 kontrole doraźne.
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