
Wąchock,30.10.2014 r. 

rotokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wqchocku 

Na podstawie rocznych planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej, oraz w oparciu 

o Statut Miasta i Gminy Wąchock par. 70 pkt 1 i 4 Komisja Rewizyjna działająca w składzie: Tadeusz 

Mazurkiewicz — przewodniczący oraz Bożena Markiewicz, Irena Szlęzak i Tomasz Szczykutowicz — 

członkowie, dokonała w dniu 30.09.2014 r. kontroli wydatkowania środków budżetowych oraz 

pozabudżetowych w Szkole Podstawowej w Parszowie w 2013 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Tadeusz Mazurkiewicz przed podjęciem zadań 

kontrolnych zwrócił się z pismem z dnia 11.09.2014 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej — Roberta 

Janusa o wydanie imiennego upoważnienia do kontroli dla członków komisji (załącznik Nr ł). 

Zgodę taką na piśmie wydał Przewodniczący Rady Miejskiej w dniu 11.09.2014 r. (załącznik nr 2) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock oraz 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parszowie o przeprowadzeniu kontroli wydatkowania środków 

budżetowych oraz pozabudżetowych w Szkole Podstawowej w Parszowie w 2013 r. 

Komisja Rewizyjna rozpoczęła czynności kontrolne zgodnie z przyjętym planem pracy komisji. 

Komisja pracowała w Szkole Podstawowej w Parszowie. 

Przedmiot Kontroli: 

Kontrola wydatkowania środków budżetowych oraz pozabudżetowych. 

Po zapoznaniu się z dokumentami w tej sprawie komisja rewizyjna stwierdza: Plan finansowy 

Szkoty Podstawowej w Parszowie na 2013 r. zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/152/2012 

z dnia 28 grudnia 2012 r. wynosił 1 351 206,00 zł a po zmianach zamknął się kwotą 1 350 691,22 zł 

Środki pozabudżetowe (2318,94)w postaci: 

- kwota 500 zł Bank Spółdzielczy na WOŚP (przekaz na konto WOŚP 31.01.2013) 

- kwota 224,44 — Odszkodowanie Z PZU 

- kwota 600 zł — Prowizja za zdjęcia 

- kwota 994,50 — Prowizja PZU 

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2013 r. wynosi 99,96 % Wszystkie dokumenty 

finansowo księgowe są prowadzone prawidłowo. Szkoła Podstawowa prowadzi również kwitariusz 

przychodowo — ewidencyjny opłat z żywienie w szkolnej stołówce. Z żywienia korzystało 91 uczniów 

w tym 81 ze Szkoły Podstawowej i 10 uczniów z Gimnazjum. Koszt obiadu wynosi 3 zł. 

Szkoła Podstawowa w Parszowie realizując rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2007 

roku w sprawie rządowego programu pomocy uczniom dotyczącego dofinansowania zakupu 

podręczników dla dzieci. W dokumentacji szkoły znajdują się pisemne wnioski rodziców wraz 

z dołączonymi zaświadczeniami o dochodach. 
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Środki pieniężne przeznaczone na wyprawkę szkolną: 

Plan —5625,00 

Wykona nie — 5304,41 

Zwrot — 320,59 

Szkoła dysponuje odpowiednimi salami do prawidłowego procesu kształcenia, wychowania 

I opieki. Zapewnia zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. 

Na podstawie przedstawionych dokumentów przez główną księgową Annę Banaczkowską 

oraz informacji i wyjaśnień Dyrektor Barbary Gajewskiej, Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość 

wykonania planu finansowego. Komisja stwierdza bardzo dobry merytoryczny nadzór dyrekcji 

w zakresie gospodarki finansowej, objętej przedmiotową kontrolą. 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

Przewodniczący Komisji 

Członek komisji 

Członek komisji 

Członek komisji 

Tadeusz Mazurkiewicz 

— Bożena Markiewicz 

— Irena Szlęzak 

— Tomasz Szczykutowicz 

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki 

Do wiadomości: 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku 
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