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Pan  Arkadiusz Woszczyk 
       Dyrektor  
       Liceum Ogólnokształc ącego 
       w Rawie Mazowieckiej 
       ul. Ko ściuszki 20 

 
 
 
SK.J.W.0913-2/2009    Data: 08.06.2009r. 
 
 
 
 
 Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana 
jednostce w zakresie wydatków rzeczowych w roku 2008 stwierdzono, iŜ w okresie 
objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia. 
Wynikały one z nieprzestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów, a ściślej 
mówiąc:  
 

1. stwierdzono niewłaściwą klasyfikację wydatków błędnie klasyfikując w § 4300 
zamiast w § 4270 wydatek związany z naprawą i konserwacją drzwi 
wejściowych, wynikający z faktury nr F/3604/41/2008 z 30.09.2008r. na kwotę 
427,00 zł. 
Stanowiło to naruszenie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 
 

 
2. stwierdzono, Ŝe w kontrolowanej jednostce w roku 2008 nie prowadzono konta 

pozabilansowego : 
• 998 – ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych roku bieŜącego. 
 
PowyŜsze stanowiło naruszenie zasad ewidencji zaangaŜowania planu 
finansowego budŜetowych oraz zaangaŜowania wydatków budŜetowych 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, 
budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 
sektora finansów publicznych.  

 
Ponadto ustalono, Ŝe od miesiąca stycznia 2009r. wymienione wyŜej konto 
główna księgowa juŜ prowadzi metodą ręczną przebitkową, natomiast 
(komputerowo - program VULCAN) uzupełni równieŜ od miesiąca stycznia 2009r. 
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Informując o powyŜszych nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku    

kontroli Zarząd Powiatu Rawskiego zobowiązuje Pana Dyrektora do podjęcia 
działań mających na celu ich usunięcie i zapobieŜenie powstawaniu  
w przyszłości. 

 
W tym teŜ celu naleŜy : 
 

1. Wydatki budŜetowe ewidencjonować zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych. 

2. Prowadzić ewidencję kont zaangaŜowania planu i wydatków budŜetowych 
stosownie do postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 
dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych jednostek sektora finansów publicznych. 

 
 

Sprawozdanie o sposobie realizacji lub przyczynach braku wykonania zaleceń 
pokontrolnych naleŜy przedłoŜyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
wystąpienia pokontrolnego. 

 
 
 
 Wystąpienie pokontrolne podpisał Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski  


