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Wystqpienie pokontrolne

Dzialaj1c na podstawie udzielonego upowaznienial do kontroli inspektor Biura Kontroli

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przeprowadzil w okresie od dnia 04 wrzeSnia do 16

paLdziemika2}lS r. kontrolE kompleksow4 w zakresie gospodarki finansowej jednostki zarok

2017 . Kontrolg przeprowadzono na podstawie kryterium zgodnoSci dokumentacji z prawem i

ze stanem faktycznym. Szczeg6lowe ustalenia kontroli zostaly zawarte w protokole

podpisanym przez Pani4 w dniu 08 listopada20l8r., do kt6rego nie zloirylaPani zastrzelen

dotycz4cych ustaleri w nim zawartych.

Maj4c na uwadze stwierdzone nieprawidlowoSci przekazujE Pani w niniejszym wyst4pieniu

pokontrolnym oceng bgd4cq wynikiern kontroli w TarzEdzanej przez Pani4 jednostce w celu

podjgcia stosownych dzialah zmierzajqcych do ich usunigcia.

Dokonuj4c kontroli prawidlowoSci naliczenia, pobrania dochod6w z wplywow za najern

pomieszczeri szkolnych w5r6d badanej pr6by zawartych um6w, stwierdzono ze brak bylo

zgodno5ci pomigdzy ewidencj4 pomocnicz4 prowadzon4 w postaci grafik6w wej(i najemc6w

tUpowaznienie nr ORN-1.077.723.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku wydane przez Prezydenta Miasta
Bialegostoku.
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a faktycznienaliczon4oplat4 wynikaj4c4 z wystawionej faktury. Prowadzoneprzezkierownika

gorpodar.rego jednostki ,,grafiki wejS6 najemc6w" zawierajqce dni i godziny nie pokrywaly

sig z wystawionymi Notami przekazywanymi dla kasjera celem wystawienia faktury zanajem.

Dokonuj4c sprawdzenia wykonywaniaprzez Pani4 w 2017 roku zapis6w par. l0 ust. 3

pkt 1 1-15 Uchwaly Nr XXXIV 1377/12 Rady Miasta Bialystok z dnia 05 listopada2Ol2 roku2

stwierdzono,2e oddala Pani w najem bezplatnie pomieszczenie szkoly tj. salg gimnastyczn4 na

rzeczpodmiotu Sp6ldzielnia Mieszkaniowa w celu prowadzonych obrad

Sp6ldzielni.

Zasady udostgpniania gmirurych nieruchomo5ci w trybie bezprzetargowym w

przypadku ich przeznaczenia na cele, na kt6re molna zawrzec umowg uficzenia zawarto w

$10 ust. 3 od pkt 11-15 tejze Uchwaly. Wskazane w wymienionych punktach cele dotyczq:

cel6w nrezwiqzanych z dzialalnoSci4 zarobkowq obejmuj4c4 sferg zadan publicznych, o

kt6rych mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i

o wolontariacie, rzeczjednostek administracji samorz4dowej lub rzqdowej, rzecz organizacji

harcerskich i kombatanckich, rzecz koSciol6w i zwiEzk6w wyznaniowych, maj4cych

uregulowane stosunki z paristwem, na cele dzialalnoSci sakralnej, rzecz podmiot6w, kt6rych

Gmina jest jedynym wlaScicielem albo w kt6rych posiada co najmniej 50%o udzialow lub

ktorych jest organem zalo?ycielskim. W przypadku podmiotu Sp6ldzielnia Mieszkaniowa

zawatcte um6w nieodplatnie na wynajem sali gimnastycznej w celu

prowadzonych obrad Sp6ldzielni nie znajduje podstaw prawnych, co do kt6rych mozna by bylo

zastosowa6 zwolnienie zoplaty zanajemczy zawrzed umowg u|yczenia. Co do zasady dyrektor

jednostki przedzawarciem umowy na najem bqdLu?yczenie powinien dokonad sprawdzenia w

jakiej formie organizacyjno- prawnej dziala dany podmiot Zawieranie um6w u?yczenia,ktore

s4 nieodplatne, zamiast umowy najmu, z kt6r4 wi42e sig okredlony czynsz, mohe byt,

postrzegane w kategoriach uszczuplenia dochod6w jednostki organizacyjnej, za ktore

odpowiedzialnoS6 ponosi dyrektor tej jednostki. Dodatkowo sprawdzono, 2e organ

kontrolowany w przypadku zawarcia um6w najmu nieodplatnie nie zawiadamial za

poSrednictwem organu prowadz4cego RadE Miasta Bialystok o zawarciu ww. um6w - zgodnie

zart.43 ust.2 pkt 3 ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami3. W

toku kontroli stwierdzono, r6wniez,2e zawterane umowy nie byly parafowane przez gl6wnego

2 Uchwala Nr XXXIV/377/12Rady Miasta Bialystok z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie okreslenia zasad

nabywania, zbywania i obci42ania nieruchomoS ci oraz ich wydzierLawiania lub wynajmowania na czas

oznaczony dlulsry niLtrzy lata lub na czas nieoznaczony.
3 Ustawa zdnia2l sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U. z2018r.poz. 12,ze mt.)
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ksiggowego, co wynika wprost z art.45 ustawy o finansach publicznycha. Zlozenie podpisu

na umowie przez gl6wnego ksiggowego szkoly w ramach wykonania obowi4zk6w w zakresie

przeprowadzania wstgpnej kontroli zgodnoSci operacji gospodarczych i finansowych z planem

finansowym oraz dokonywania wstgpnej kontroli kompletnoSci i rzeteinoSci dokument6w

dotycz4cych operacji gospodarczych i finansowych, ozrracza, 2e zobowiqzania wynikajqce z

operacji mieszczq sig w planie finansowym jednostki, nie zglasza on zastrzehen do

przedstawionej przez wla5ciwych rzeczowo pracownik6w oceny prawidlowoSci tej operacji i

jej zgodno6ci z prawem, nie zglaszazastrzehen do kompletno6ci oraz formalno-rachunkowej

rzetelnoSci i prawidlowoSci dokument6w, dotyczqcych tej operacji.

W zakresie kontroli prawidlowoSci naliczenia i wyplaty wynagrodzennauczycielom w

postaci dodatk6w funkcyjnych za wychowawstwo i za opiekuna stahu stwierdzono, 2e w

okresie od dnia 01 wrze6ni a 2017 roku do 31 sierpnia 201 8r. dodatki wyplacano w wysokoSci

nieprawidlowej za wychowawstwo w wysokoSci 204,00 zl i 82,00 z1 za oprekuna stazu.

WysokoSi przyznanychdodatk6wniewynikalazzalqcznikaNr 1 Regulaminuwynagradzania

nauczycieli okreSlonym w Uchwale Nr LW787ll0 Rady Miejskiej Bialegostoku z dnia 25

paldziemika 2010 rokus. Zgodnie z ww. zal4cznikiem wysokoS6 dodatk6w funkcyjnych

liczona jest od Sredniego wynagrodzenia nauczyciela staZysty, o kt6rym mowa w art. 30 ust. 3

pkt 1 Karty Nauczyciela6 i tak dla wychowawcy oddzialu miesigczni e od 7,5%o do 7,5o/o

Sredniego wynagrodzenianatczyciela stazysty, zal dla opiekuna staZuzajednego stazystg od

3Yo do 3o/otego? wynagrodzenia. Od dnia 01.09.2017r. kwota bazowadla sta2ysty okreSlona w

ustawie budzetowej na rok 20177 wyniosla 2.752,92 zl. W zwi4zku z crym do wyliczenia

dodatku za wychowawstwo i opiekuna staztnaleLalo przyjqt,pov,ryZsze wskazniki juz od dnia

01.09.2017r. Wlwczas dodatek za wychowawstwo wyni6slby 206,00 zl a za opiekuna stazu

83,00 zl. W trakcie kontroli polecono dokonai wyr6wnania dodatk6w dla uprawnionych

pracownik6w tj. za okres od dnia 01.09.2017r. do dnia 3 1 .08.2018r., co jednostka potwierdzila

w zlohonym Wyci4gu Bankowym Nr 011712018 za okres od 06.10.2018r. do 08.10.2018r.

Ponadto stwierdzono w jednostce wyplatg dodatku za warunki trudne dla nauczycieli

prowadzqcych indywidualne nauczanie dzieckazakwalifikowanego do ksztalcenia specjalnego

a Ustawa z dnia z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r.,po2.2077, ze zrn.)
s Uchwala Nr DV787l10 Rady Miejskiej Bialegostoku z dnia25 paidziemika 2010 roku5 w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli okre5laj4cego wysokoSC i szczeg6lowe warunki prryznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki ptacy oraz niel16rych innych skladnik6w
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i plac6wkach oSwiatowych prowadzonych przez Miasto
Bialystok
6 Ustawa z dnia26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.\J z 20t 8 r. po2.967, ze zm.)
7 Ustawa budzetowa z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. 22017r., poz. 108)
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w wysokosci 583,00 zl tj. wysokoSci przekraczaj4cej limit kwoty miesigcznie w zlotych tj' od

200 do 500 ustalonej w zal1czniku m 2 do regulaminu wynagradzania nauczycieli

wprowadzonego Uchwal4 Nr L)U787110 Rady Miejskiej Bialegostoku z dnia25.l0.20l0r.8

WysokoSi kwoty 583,00 zl obowi4zywala w SP nr 47 do dnia 31.08.2018r. wprowadzona

zostala przez Pani4 zarz4dzeniem Nr 2612015 z drua 01.09.2015r., przy czym dodatek ten

wyplaca sig proporcjonalnie do iloSci przepracowanych godzin w oddziale specjalnym

(realizowan e przeznauczyciela pensum tygodniowe). Natomiast od dnia 01 wrzeSnia 2018 roku

dokonala Pani zmiany wysoko5ci dodatku nauczycielom prowadz4cym indywidualne

nauczanie ucznia zakwalifikowanego do ksztalcenia specjalnego ptzyznaj4c go w wysokoSci

500,00 zl miesiEcznie, tym samym wydaj4c zarz4dzerie Nr 3412018 z dnia 2l wrzeinia2018

roku, przy czym dodatek ten wyplaca sig proporcjonalnie do iloSci przepracowanych godzin

na:uczania ind ywi dualne g o.

Stwierdzone nieprawidlowoSci i uchybienia w zakresi e realizacji dochod6w tj. zawietania

um6w najmu, pozyskiwania dochod6w z tytulu najmu czy ostatecznie naliczania wplyw6w z

najmu byly w gl6wnej mierue wynikiem nierespektowania akt6w prawa miejscowego, atakhe

,,rutyny" w zakresie wykonywania powy2s zych czynnoSci przez pracownika odpowiedzialnego

za povtyaszy zahes. Jednakze to dyrektor szkoly uprawniony do kierowania dzialalnoSciq

szkoly i reprezentowania jej na zewnqtrz, zgodnie z art. 68 Prawa oSwiatowegoe ponosi

odpowiedzialnoSi materialn4 zapowierzone mienie wobec pracodawcy - cry\i mienie szkoly'

Natomiast nieprawidlowoSci stwierdzone w obszarze spraw kadrowo-piacowych wynikaly

znieprzestrzeganiaprzepis6w prawa miejscowego. Jak wynika zprzepistt art.94 pkt 5 k.p.lO

do podstawowych obowi4zk6w pracodawcy nalely migdzy innymi zapewnienie prawidlowej i

terminowej wyplaty wynagrodzefi pracownikom. Zatem kierownik jednostki organizacyjnej

winien wdrozyd skuteczne mechanizmy kontroli zarzqdczej w rozumieniu art. 68 u.f.p'll, kt6re

zapewni4 bezwzglEdne przestrzeganie przepis6w r-r*u reguluj4cych materig wynagrodzeri.

OdpowiedzialnoS6 za gospodarkg finansow4 jednostki sektora finans6w publicznych, w

tym za wykonywanie obowi4zk6w w zakresie kontroli zarz1dczel, spoczywa na Dyrektorze,

I Patrz przypis 6
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oswiatowe (Dz. U. 2018r., poz.996' ze mt.)
ro Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 201 8r., poz. 917 , ze zm.)
lt Patrzprzypis 5
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OdpowiedzialnoSd za gospodarkg finansow4 jednostki sektora finans6w publicznych, w

tym za wykonywanie obowi4zk6w w zakresie kontroli zarz4dczej, spoczywa na Dyrektorze,

jako kierowniku jednostki sektora finans6w publicznych, stosownie do art. 53 ust. I i art. 69

ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznychl2.

Wykonywanie obowi4zk6w w zakresie rachunkowoSci, stosownie do ustalonego zakresu

czynno6ci, nalely do gl6wnego ksiggowego. Prawa i obowi4zki gl6wnych ksiggowych okreSla

art.54 ustawy o finansach publicznychl3.

PREZYDENI

dr hab. Wuskolaskl

Zawiadamiaj4c o povrylszych uchybieniach proszg Pani4 o podjEcie dzialan

maj4cych na celu ich usunigcie oraz zapobielenie ich wystgpowaniu w przyszlo6ci. Polecam

podj q6 nastgpuj Ece dzialania:

1. Udostgpnia6 pomieszczenia szkolne podmiotom zewngtrznym w formie u?yczenia

tylko w przypadkach okreSlonych aktem prawa miejscowego tj. $ 10 ust. 3 pkt 11-15

Uchwaly Nr XXXIV 1377ll2 Rady Miasta Bialystok z dnia 05 listopada20l2 rokura

2. Zobowiqzai osobg odpowiedzialn4 zgodnie z podpisanym zakresem czynnoSci do

rzete lne go prowadzenia dokumentacj i w zakresie wynaj mu pomieszczefi .

3. Przedkladac do parafowania gl6wnemu ksiggowemu umowy najmu zawierane z obcymi

kontrahentami oraz w spos6b jasny i szczeg6lowy okreSla6 zasady uiszczenia

naleznodci z tyt. zawieranych um6w.

4. Zawiadarniat za poSrednictwem organu prowadz4cego Radg Miasta Bialystok o

zawarciu um6w u?yczenie zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997

r. o gospodarce nieruchomoSciamils.

5. Zapewniac prawidlow4 wyplatg wynagrodzef nauczycielom z tytufu przyznanych im

dodatk6w funkcyjnych.

t2Patrz pr4,pis 5
t3 Patrzprrypis 5
ta Patrzprzypis 5

T?uskolosH

L

dr

15 Ustawa z dnia2l sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U. z20l8r. poz. 12, ze zn.)
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Sprawozdanie z wykonaniazalecai pokontrolnych nalely przeslac do Urzgdu Miejskiego w

Bialymstoku, ul. Slonimska 1 z podaniem numeru sprawy, w terminie 30-tu dni od daty

otrzymania niniej sze go wyst4pi enia.

Otr zymuj qlDo wiadomo Sci :

l. Departament Edukacji

Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli: LVioletta Bi2uta tel. 85 869 6846
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