
PROCEDURY KONTROLI WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 W GDYNI. 

   

Regulamin opracowano w oparciu o art. 28a, 28b Ustawy o Finansach 
Publicznych /Dz. U 122/2000 poz. 1315/. 

 
1. Sposób ustalania i zatwierdzania planów. 
 

Na początku roku kalendarzowego Rada Miasta Gdyni uchwala plan dochodów 
i  wydatków: 
- dla budżetu wg rozdziałów i paragrafów, 
- dla środków specjalnych i żywienia przychody i wydatki ogółem na cały rok. 

Następnie zatwierdzone plany są przedstawione Radzie Pedagogicznej, natomiast 
plany Środków Specjalnych opracowane wg rozdziałów i paragrafów są zatwierdzane 
przez Radę Szkoły. 

 
2. Procedura realizacji wydatków w jednostce. 
 

Przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu lub innej transakcji obowiązuje kontrola 
wstępna polegająca na aprobowaniu przez dyrektora i głównego księgowego szkoły 
danego zakupu ustalając orientacyjną cenę zamierzonego zakupu. 
Pomoce dydaktyczne kupowane są po ustaleniu potrzeb przez przewodniczących 
zespołów oraz dyrektora szkoły. 
Dokumenty dotyczące wszystkich transakcji są opisywane ze wskazaniem miejsca 
zużycia lub przeznaczenia sprzętu, pomocy dydaktycznych, materiałów itp. 
Wyposażenie i pomoce dydaktyczne ujmuje się na kartoteki wartościowe lub kartoteki 
ilościowe, oraz księgi inwentarzowe zgodnie z obowiązującymi ustaleniami 
wewnętrznymi. 

 
3. Procedura dokonania zmian w planie wydatków. 
 

W przypadku przewidzianych zmian w planie wydatków rzeczowych w danym rozdziale 
szkoła występuje do Wydziału Edukacji z wnioskiem o akceptację zmian, a następnie 
decyzją dyrektora zostają zmiany wprowadzone do realizacji. 
Natomiast w odniesieniu do programów objętych limitem wykazanych w Uchwale Nr 
4289/2001/III Zarządu Miasta Gdyni z 16.01.2001r. należy wystąpić z wnioskiem 
w sprawie zmian w budżecie do Wydziału Edukacji, po otrzymaniu decyzji można 
rozpocząć realizację wydatków. 
 

4. Ocena realizacji planu wydatków. 
 

Do 10-go każdego miesiąca jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków i dochodów 
budżetu, natomiast ze środków specjalnych i żywienia co pół roku na 30-go VI i 31-go 
XII. 
Po zakończeniu każdego miesiąca wydatki są analizowane i omawiane dalsze potrzeby 
przez dyrektora szkoły z udziałem kierownika administracyjnego. 
Podczas każdej analizy wydatków w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na 
potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. 
Na zakończenie roku sprawozdanie całoroczne składane jest Radzie Pedagogicznej. 
 


