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Wystqpienie Pokontrolne

Dztalapc na podstawie udzielonych upowa2nierir do kontroli oraz zgodnie z Uchwalq

Nr XLVII/709/18 Rady Miasta Biaiystok z dnia 26lutego 2018 r. rv sprau'ie trybu udzielania

i rozliczania dotacji dla przedszkoli. innych fom $.rychorvania przedszkolnego, szk6l

i plac6wek olu,iatowych prowadzonych na terenie Miasta Bialystok przez osoby ptarvne intre

niz jednostki samorz4du terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu przepro$'adzania

kontroli prawidlowosci ich pobrania iwykorzystania, inspektorzy Biula Kontroli Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku przeprou'adzili kontrolE problemos'q rv Zaocarym Liceurn

Og6lnoksaalcqcyrr,,Edux".

KontrolE przeprowadzono t\, okresie od dnia 14 marca do 30 ku'ietnia 2018 r. u zakresie

prawidlorvo6ci uydatkou,ania udzielonej na ucznia dotacji olzyrranej na rok 2017,ptzyznane1

zgodnie zprzepisami usta\y o systemie oSu,iaty (uso). Szczeg6lorve ustalenia kontroli zostaly

zau,afte $, protokole podpisanyrn przez Pana rry dniu 25 rnaja 2018 r', do kt6rego zlo2yl Patt

r Uporva2nienia: nr oRN1.077.200.2018 i nr oRN1.077.201.2018 z dnia 12 narca 2018 roku, u]'dane przez

Pre4'denla N4iasta Bialegostoku
ul. Slonimska 1, l5-950 Biah'stok. lel. 85 869 6001, fax 85 869 6265,

Infolinia Urzedu Mieiskiego rl Bialvmsloku - tel 858?97979
e-nrail: nrez r,denlalr tnr.bia lr stoL.pl

!: .,i,-

i:;: t"



zastrzezenla u'pismie z dnia 01.06.2018 r. pismo u,plynqlo do Brura Konlroli dnia 04.06.2018r.

i zoslalo zloZone w uymaganym terminie.

Dokonano szczeg6lowej analizy i oceny zlo2onych zasrrzezeh do ustaleri zawartych
u protokole kontroli pod kqtem obou,i4zui4cych przepis6w prau,a. Str,,,ierd zono, Ze

wyjadnienia nie mogq zostai uwzglgdnione, o czym informujE pana jako organ prorvadz4cy

Zaoczne Liceum 096lnok sztalcqce,,Edux" u,niniejszym uystqpieniu pokontrolnyrr.

W uyniku kontroli faktycznej liczby sfuchaczy, kt6rzy spelnili \q/m6g uczestniowa

u, co najrnniej 50% obou,iqzko*ych zajgi edukacyjnych rv miesiqcu, w okresie od stycznia do

grudnia 2017 r. ustalono, 2e szkola pobrala dotaciq w nadmiemej *ysokosci u,kwocie
28.934,72 zl. wymieniona kwota dotyczy wykazanych do dotacji l5g sluchaczy, kt6rzy nie
spelnili ustawowego \4ymogu wskazanego w art. g0 ust. 3 usta\y o systemie oswiaty (uso)?,

co bylo warunkiem udzielenia dotacji okredlonym $ 5 uchwaly3. pony2szych ustaleri dokonano

na podstawie liczby sluchaczy i ich fiekwencji na zaiEciacha wg okazanych do konfoli
dziennik6w zai96 i ksiqgi siuchaczy, z k1orych wynikaly rozbieZnosci skradajqce sig na wyZej

wymienionq kwotg. Szczeg6lowa analiza wykazanych sluchaczy zostala zawarta w protokole

kontroli na str. 4 - 15.

w zakresie skladanych przez organ prowadz4cy informacji o stanie uczni6*, na dzierl

03.07.2017 r., 01.08.2017 r., 01.09.2017 r. riczba uczestniczEcych w co najmniej 50%

oborvi4zkowych zajgi edukacyjnych podarvana byra wedfug freku,encji w czerwcu w irosci 77

sluchaczy, a nie jak ustalono wedlug dokumentacji szkolnej w ilo$ci 36 (absorwenci). Zgodnie

z planem zaiEi edukacyjnych wpisanym ,r, ,,dziennikach zaiEt,, zaigcia obowi4zkorve rv I i ll
klasie zakoriczyly sig w maju, natolriast rv klasie III w lovietniu. ponadto ustalono, 2e w
dziennikach lekcyjnych brakjest zapis6u, Swiadczqcych o odbl.rvaniu sig zajgi rv czena,cu jak

r6wnie2 brak jest podpis6w 4r sruchaczy na listach obecnosci. Zgodnie z 6wcze(nie

obou'iazujqcymi przepisarni art.90 ust. 3h uso dotacja za lipiec i sierpieri przyslugirvala na

ka2dego ucz,ia, ktory \v czerwcu spehir warunek uczestniczenia *, zajgciach, po\q,zszy

:.ustau?-zdDia 07.09.r991 r. o syslemie oiu'iaty (Dz.u. z2or'r r.,poz.2r9g ze zm.), an.90 obouiq,,ujqcr do
dniq 3l.l2.20I7 r.
O^d_01.01.201! r. obowiqzujq przepisy Ustauy z dnia 27.10.2017 r. o finanso,waniu zadai oSu.iatosl,ch (Dz.U. z
2017 t., po2.2203)
I Uchlvala nr xxx/474l16 Rady Miasta Bia\stok z dnia 19.12.2016 r. u sprau,ie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli, irurych fonn uychou'aria przedszkornego. szli6r r piacorvet oir"iaro.n1,.r,r fro.*"0.-ony"rlna terenie Miasta Bialyslok przez inne niz ministiowie i jedno-srki samorzqdu te4,toriainego osoly pra"r"iub
osoby fizyczne oraz trybu i zakesu kontroli prawidlorvo(ci ich pobrauia i icli uytor.y.q,rvu"riu lrbo uiq.,t11q"o dc,j1.12.2017 r.)
a. wykazyu'alej 

- 
u" miesigcznych .,hrfomracjach o stanie ucznios \ szkolach. u ktorych nie rearizuje sre

obowiqzku szkolnego i obolliqzku nauki wraz z infomtacjq o frekwencji,.iu,prorvadzanej ao ryrt..rru <iOfN
"ObsfuEla doto\r anych podniotos nicpublicznS ch '
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warunek nie zostal spelniony. Natomiast zgodnie z ust. 2fuso rv przypadku klas programou,o

najwy2szych, rv kt6rych zajgcia dydaktyczno-'*ychou'awcze koiczq siq u' ku'ietniu dotacja

przysluguje na ka2dego absohventa szkoly w okesach od miesiEca nastEpuj4cego po rniesi4cu.

w kt6rym ukoriczyl szkolq do koirca roku szkolnego. W tym zakesie ustalono, 2e Swiadectrva

ukoriczenia szkoly otrzymalo 36 absolu,ent6u', co zoslalo potu'ierdzone rvpisern rl'ksigdze

sluchaczy i co powinno stanorvii podstawg do naliczenia dotacji.

W zastrzeZeniach do ustalerl za\\'artych rv protokole kontroli u'skazal Pan, ie ,,xryntog

uczestniczenio w co najnutiej 50o/o obowiqzkowych zajgt edukaq,jnych w darrym ntiesiqcu

zv'iqzany jest rdwniei z \ymogani jakie ustawodott'ca oh'eila forntulujqc :asadr

klasl,fikowanio. Z art. 44 k uslatl, o systemie oiwiai, u),nika. ie uczefi ntoie nie bt'l

klasyfikowany z jednego, kilku albo wszyslkich zajgc edukacyjn ch jeieli brok jest podsraw do

ttstalenia iredniorocznej lub rocznej, a tt szkole zaocznej - sentestralnej ocen.t'klan/ikacyjrtei

z powodu nieobecnoici ucznia na tych zajgciach przekraczajqcej polowg czasu przeznaczoneSo

rn te zajgcia odpowiednio v, okresie lub sentesfi'ze, za ktoty przeprov'adz,ana jest klasyfikacict " .

W dalszej czgSci wskazuje Pan,2e ,sr sytuacji, gdt u' danlttn ntiesiqat odbYualy sig sg7an7i4'.

kt6re stanoxtiq element obowiqzkavych zai?t edukacyjnych - dotacja powinna byt pra,tnna ".

Odnoszqc sig do Pana zaslrzeZei nale2y wskazai, 2e przywolane przez Pana przepisy sq

chybione i nie odnosz4 sig do stawianego zarzr:tu. Ustawodawca w ar1.90 ust.3h *yraZnie

i jednoznacznie wskazuje miesiqce za kt6re przysluguje uprawtrietrie do dotacji mimo nie

odbyrvania siE obowi4zkowych zaj?i edukacyjnych (est to miesi4c lipiec i sierpieli). Ponadto

ustawodawca wprowadzil bezwzglgdny obowiqzek potwierdzania przez sluchaczy faktu

uczestnictwa u, zajgciach wlasnorgcmymi podpisarni na listach obecnodci.

W zwiqzku z powy2szym brak podpis6u'rv dziennikach lekcyjnych w ww. miesi4cu uznano 7a

niespelnienie nonny ustawo$rej - skutkujqcej obowi4zkieni zwrotu dotacji. Brak podpis6u

slucl.raczy w czenrycu oznacza,2e nie spelnili oni obowiqzku wymaganej fi'ekwencji i nie

powinna byi pobrana na nich dotacja. Powy2sze ustalenia znajdujq r6rmrie2 potwierdzenie

rv orzecznictrvie Sqd6u Administracyjnych m.in. wyrok WSA s' Szczecinie sygn. I SA/Sz

35117 z dnia 02 sierpnia 20i7 r., kt6re stwierdzajq, 2e przepisy usta\ly o systenrie orirviaty

w tym zakesie sq iednoznaczne, odnoszq sig do liczby obo$'iqzko$ych zajEc edukacyjnyclr

u, danym nriesiqcu, a $,igc tych zaplanowanych przez szkolE, wykazanych u'dzienniku, zatetr

niespelnienie \\Tmogu 50% freku,encji sluchacza w zajgciach \ I czerwcu pozbawia podnriot

prowadzqcy szkolq dotacj i na takich uczri6r,'. Z kolei za okres wakacji (lipiec i sierpieri) -
stosownie do art.90 ust. 3h uso dotacje przyslugujq na "ka7-dego ucznia, k16ry \\'czen{cu

spelnil u,arunek uczestniczenia u'zajgciach, o kt6rytn mowa w ust. 3".
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Ponadto zauwazyt naleZy, 2e w rozporz4dzeniu Ministra Edukacji Narodorve.j z dnra

29 sierpnia 2014 r. rl sprawie sposobu prou,adzenia przez publiczne przedszkola, szkoly

i plac6*,ki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalno(ci '*rychou,au'czej i opiekuriczej oraz

rodzaj6w dok-umentacji zoslal unormowany spos6b dokumenlou,ania obecno(ci sluchacz), na

poszczegolnych godzinach zajgi. W mySI S l0 us1. 5 \\'dzienniku lekcyjnym prou'adzonym

przez s?kolg dla doroslych przeprou,adzenie zajgi nauczyciel potwierdza podpisem; integrah.rq

czg(ci4 dziennika lekcyjnego sq listy, obecnodci. na kt6rych obecnorl6 na poszczeg6lnych

godzinach zajgi edukacyjnych sfuchacze potwierdzajq u,lasnorgcznym podpisern.

Podczas c4tnno(ci kontrolnych spraudzono dokun.rentacjE 2r6dlorvq rl celu

potwierdzenia uydatk6w wykazanyclr do rozliczenia dotacji 2a2017 r. Dokumenty ti. faktury,

unrowy o dzieio i zlecenie byly uystarviane na organ prorvadz4cy

a nie na Zaoczste Liceum 096lnoksztalcqce ,,Edux". Dowody ksiggorve okazane do rozlrczen:ra^

dotacji ZLO nie zawieraly infornacji (opisu) o przyjgciu danego dorvodu do rozliczenia

z dotacji. Dokonp,anie opis6u, dokument6u, urno2liwialoby rzetelnq kontrolg prarvidiowoSci

uykorzystania dotacji. Ponadto rozliczone na podstawie dowod6u, 2r6dlorych *ydatki

dokony,vane byly przelervarni, lecz nie z rachunku banko*,ego Liceum. na ktore miasto

Biaiystok przekarywalo dotacje a z rachurku organu prowadz4cego. Ponadto na przeleu,ach

nie omaczano, kt6rych faknr dotyczq platno(ci. Pozostale rvydatki dotycz4ce un6w o dzielo

i zlecefr oraz zakupu rraterial6u, i uyposa2enia byly dokonyt,ane got6u,kq. Niemniej jednak

w dokumentacji przedstarvionej do kor.rtroli nie okaz-ano rozliczenia obrotu got6wkou,ego

Liceum oraz udokumentowania pobrania Srodk6u, na pokryu,anie uydafkou, got6u,kq.

Wedlug wykazu transakcji wykonanych na racl.runku bankou,ym utrvorzonyrn u, celu

prowadzenia Zaocznego Liceunr na kt6re rvp\,u,ala dotacja snvierdzono, ze po *,plyivie

Srodk6u, na rachunek szkoly, cala krvota przekazp,r,ana byla na rachunek organu

prowadzqcego. Takie przeplywy Srodkos' dotacji sq niczym nie uzasadnione inie slu24

przejrzystoSci firrans6w publicznych. bou ienr nie spos6b jednoznacznie stri'ierdzic.2e dotacja

zosla\a przeznaczona na konl<retny cel na kt6ry zostala udzielona. Organ prowadz4cy szkolE

nie naleZy do sektora finans6u' publicznych, jednak z mocy art. 4 ust. 1 pkt 2 ustaur

o finansacl.t publicznych5 obou,iqzujq go zasadl, przejrzystoSci przy gospodaros,aniu Sr'odkanri

publicznymi, a zachou,aniu tej zasady sluZy m.in. instyucja rachunku banko*,ego konkretnej

szJ<oty, na kt6r'y przekazywana jesl dotacja i z kt6rego pou,inny b.vi pokryu'ane rydatki.

4
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Pomimo, 2e dowody ujgte do rozTiczeria dotacji wystawiane byly na organ prowadz4cy

i pokrywane byly z rachunku organu prowadzqcego nie kwestionowano tych wydatk6w

w synracji, gdy na podstawie dorvod6w 2r6dlowych moZna bylo potwierdzi6, ze byly

poniesione na zadania dotowanej szkoty zgodnie z art.90 ust. 3d uso6.

Za 2017 rok organ prowadzqcy rczliczyl cal4 kwotq dotacji otrzymanej w wysokoSci

152.4't8,36 zi. Natomiast po dokonaniu czynnoSci konlrolnych wydatki uznane do rozliczenia

wyniosty 99.385,89 zl, nie udokumentowano wydatk6w na kwotq 53.092,47 zl

w poszczeg6lnych rodzajach tj.:

Rodzaj wydatku

Kwota
wykazana w
rozliczeniu
rocznym

\Yydatki nie
uznane

Wynagrodzenie nauczycieli 43 140,00 39.680.00 4.060,00

Wynagrodzenie pozostalych
racorvnik6w

81 741 .l6 34.01 2,00 41 .729,16

Zakup rnaterial6w i

osazenra

308,20 308,20

Wydatki remontowe Joi, I i 362,12

Oplata za wynajem
pomieszczefi

22 544.40 21.250,40 1.294,00

Energia 956, l0 953, r 0 3,00

Uslugi telekomunikacyjne 2.820.01 6,31

Razem 152 478,36 99.38s,89

w zwiqzku z tyn1, Le w wyniku czynnosci kontrolnych dotyczacych spelnienia warunku

uczestnictwa w zajgciach, organ prowadzEcy pobral dotacjg w nadmiemej wysokoSci w kwocie

28.9 34.72 zl, do rozliczenia wydatk6w przyjgto kwotg dotacji nale2nej rv wysoko(ci

123.543 64 zl.

Zakwalifikowano do rozliczenia z dotacji *ydatki na wartodd 99.3 8s 89 z\, nle

udokumentowano wydatk6w na krvotE 24.157 75 zl czyli nie uwzglgdniono w rozliczeniu

dotacji. Brak potwierdzenia zaplaty narnsza art. 251 ust. 4 usta*y z dnia 27.08.2009 r.

o finansach publicaychT, wedlug kt6rego wykorzystanie dotacji nastgpuje w szczeg6lno(ci

przez zaptatQ za zrealizowane zadania, na kt6re dotacja byla udzielona'

z rozliczenia dotacj i w zakresie wydatk6w dotycz4cych uynagrodzefi pozostalych

pracownik6w wynika, 2e organ pro$,adzqcy $ykazal kwotg w uysoko6ci 81.741,16 zl,

6 Patrz przypis 2
I Patrz przypis 5

5

Wl"datki
uznane

2 826,38

53.092.47



natomiast z Wzedloionych przez Pana do kontroli dokument6w wynika, 2e potwierdzono

wydatki na kwotg 34.012,00 zl, nie przedstawiono dokument6w Swiadcz4cych o pokryciu

wydatk6w z dotacj i na kwotg 47.729,16 zl. W powy2szej kwestii poinformowal Pan pismem

otrzymanym e-mailem dnia 12.04.2018 r., Le ctt,'. ,,w 2017 r. z subwencji oiwiatowej

vyplacanej dla Zoocznego Liceum Og6lnoksztalcqcego Edux byla Wdatkowana, co ntiesiqc

kwota w wysokoici 4.000 zl, bgdqca wynagrodzenietn organu prowadzqcego, h6ry v szkole

pelni funkcjg Dyrektora zorzqdza.iqceso. W sumie no ten cel w roku 2017 wydatkowono h.uotg

48,1,s. z/'. Niemniej jednak ww. pismo nie jest dowodem potwierdzaj4cym dokonanie wydatku

o charakterze ksiggolrrym o kt6rym mowa w art.2 I ustawy o rachunkowoscis

t oznacza to, 2e nie mo2na tego wydatku sfinansowai z dotacji. Dokumentacja wyplaty

wynagrodzeli powinna odpowiada6 dokumentacji, kt6ra jest zwyczajowo prowadzona przy

wyplacie wszystkich wynagrodzeri.

W zlo2onych zastrzeleniach podnosi Pan, 2e ,,obowiqzkient organ6w bylo co najmniej

wezwanie strony do przedstawienia dokumentacji obrazujqcej jakie konkretne czynnoici

podejmo\eala w dotowanej szkole w danym miesiqcu, kt6re pozwolilyby na ustalenie, czy

przyznane sobie lauoty sq adekwatne do nakladu iloici i jakoici w))konan))ch zadon.

lYynagrodzenie dyrektora ma stanowit gratyfrkocje finansowq odpotuiadajqcq nakladowi

praq' osoby pelniqcej funkcjg dyreloora, o nie mo2e byt fonnq zysku

z prowadzenia jednostki oiwiatowej... lJstalenie tych kwestii jest przecie2 z',uiqzone

z mo2liwoiciq zakwalifikowanio przyznonego sobie przez skariqcq iwiadczenia joko

wynagrodzenia dyrektora (zarzqdzajqcego) szkol1,, e czym stanorui art.g0 ust.3d u.s.o. Ih1rnq
jest tu httestia potwierdzenia udokumentowania zatrudnienia d),rektora. lYydaje sig, ii takint

potwierdzeniem jest statut szkoly. Gmina wyra2a bowiem aprobatg na d))rektora lub

nauczyciela przewidzianych do zatrudnienia w szkole niepublicznej. Gdyby uznala, 2e

wskazujqc samego siebie organ prowadzqc)t nan$zo obowiqzujqce prawo, powinna wydat

decyzjg o odmowie wpisu do ewidencji. Zatrudnienie na stanowisku dyrektora nastgpuje

poprzez faktyczne wykonywanie c4mnoici dyreldorskich; zawieronie umow z pracownikami,

zdtr+'ierdzanie fahur, rachunk6w czy list plac do v,yplaty, zarzqdzanie jednostkq oiu,iatowq,

podpisyuanie list obecnoici, reprezentowanie przedszkola (szkoly, plac6wki) na zewnqtrz, czy

wreszcie spravtowonie nodzoru pedagogicznego. "

Nawi4zujqc do powy2szych zastrzeleh nale2y zauwairyt, Ze w ewidencji szk6l

niepublicznych prowadzonej przez Departament Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku

6
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oraz ure wniosku o dotacie u,skazal Panjako Dyrek tora Zaocznego Liceum 096lnokszLalcqcego

Edux z kt6rym za\varl Pan u'2017 roku umo*y zlecenie, krore

zostaly pokryte z dotacjr *' \ ysokosci 15.180,00 zl, co zostalo uu'zglgdnione i przyjgte do

rozliczenia. w trakcie czynnodci kontrolnych przedlozyl Pan aneks do statutu zlo

obou'i4zujqcy od 01.01.2017 r. , rv kt6rym wskazano, 2e Dvrektor iako orean prqwallzqgy

szliolq odpou,iada za jej dzialalnoSi. W aneksie do statufu uymieniono zadania organu

pro\\radzqcego szkolE, kt6re byly tozsanre z wskazanymi w art. 5 usl. 7 uso. (obowi4zujacy do

dnia 31.08.2017 r.), a nastEpnie u'art. l0 us1. I Prawa o(u'iatowego (obo$'iqzuj4cy od dnia

01.09.2017 r.).

Natomiast w Statucie rvskazano, 2e do zadafr Dvrektora szkolv nalezy w szczeg6lnoici:

- kierorvanie bie?qcq dzialalnosciq dydaktyczno - wychowau'czq oraz reprezentuje szkolE

na ze$,nEtrz w ratrach swoich kompetencji.

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunk-u do nauczycieli zatrudnionych u' szkole,

- spmwowanie nadzoru nad prorvadzeniem oraz zabezpieczeliem dokunrenlacji szkoly.

Zgodnie z $ 13 pkt 3 Statutu to Dyrektor jest kierownikienr zakladu pracy dla zaUudnionych

w szkole nauczycieli i pracou,nik6rv niebEd4cych nauczycielami. Natomiast w pkt 4 wskazano,

2e Dyrektor decyduje m.in. w sprawach zalrudniania i zr]'ahriania nauczycieli oraz innych

pracownik6w szkoly w porozumieniu z wlaScicielem szkoly, zn.rian plan6u' nauczania

w szkole, ale *,porozumieniu i za zgodq organu prowadzEcego po zasiggnigciu opinii Rady

Pedagogicznej. W trakcie kontroli ustalono,2e nauczyciele byli zatrudni ani ptzez orgart

prowadz4cy a nie przez dyrektora szkoly

Kontrolujqcy nie kr",,estionujq zakesu *ykonyrvanych czynnosci przez organ prorvadzqcy,

a jedynie rvskazujq na nrozliwo(i pokrycia z dotacji uynaglodzenia dla osoby fizycznel

prowadzqcej szkolE w sltuacji, gdy pelni ona jednocze6nie funkcjg dyrektora szkoly art. 90

ust.3d. Pan jako organ pror.r'adzqcy nie spehril powyzszego warunku, co zres^E potu/ierdza

fakt, iz w szkole zatrudnil Pan innq osobq na stanou'isko dyrektora.

Ponadto pomimo u,ielu pr66b nie przedstarvil Pan udokumentowatria poniesienia tydatk6ri'

z t),fulu przyznanego sobie urynagrodzenia. W gestii orgarru prou'adzqcego jest udorvodnienie

prawidlowosci wydatkou,ania i rozliczenia dotacji. Do jego oboiviqzk6w naie2y s4a(ciu'e

udokunrenlorvanie wydatk6tr,. Organ prorvadzqcy u'inien lvskaza6 zasadnosi sfinatrsou'ania

z dotacj i wydatk6w czego nie dopelnil. Po*y2sze potwierdza rvyrok wSA u,e wroclau'iu

III SA/Wr 161/15 z dnia 19.06.2015 r.

oborviqzuj4ce 6wczesnie przepisy ar1. 90 ust. 3d pkt I lit- b uslawy o systemie odwiaty

n skazuie, 2e realizacja zadaft organu pron'adzqcego p ociqga za sobq uydatki, kt6re nogq byi
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pokr)'te z dotacji. Ustau,odarvca regulujqc odrEbnie ku,estie uynagrodzenia dla osobl,

prowadz4cej szkolg $rykluczyl tym sarnyr wyplacanie jej rynagrodzenia za wykonyu,anie

zadai.r podmiotu prorvadzqcego. Realizacja zadai naleLy do obou,iqzk6u' osobl prou,adz4cej

szkolE, za co nie moZe byi uynagradzana, jezeli nie pelni jednoczerinie funkcji dyrektora

szkoly. Mo2e jedynie pokryi uydatki zwiqzane z realizaci4 tych zadah. pobieranie

urynagrodzenia r6wnomaczne jest z osiqgnigciem zysku przez podmiot prowadz4cy.

a dotacja oiwiatorva nie pou,inna byc przeznaczona na ten cel. powyzsze ustalenia znajdujq

potwierdzenie rv orzecznictwie sqd6w administracyjnych (wyrok wSA n Gliwicach

I SA/GL 1080/16). Na marginesie nale2y zauwa|yc,2e zgodnie z 6wczeinie oborviqzujqcym

an. 90 ust.3 uso ostatecznym ,,beneficjentem" dotacji ma byi uczefi, rvobec kt6rego szkoia

realizuje zadania w zakresie ksztalcenia, wychowania i opieki.

W zvvi4zku z poury2szyn.r nie jest mo2litva zmiana ustalen zau,artych rv podpisanym

obustronnie protokole kontroli. wobec powy2szego rozliczenie z dotacji kwoty 2g.934,72 zl

pobranej w nadniemej wysokodci oraz kwoty Z4.lSj,jS zl jako urydatk6u,

nieudokumentowanych, skutkuje zwrotem dotacji w l4cznej urysokodci 53.092,47 zl do bud2etu

Miasta Bialegostoku.

w trakcie czynnodci kontrolnych zq,r6cono r6rvnie2 urvagg na inne stwierdzone

nieprawidlowosci zwi4zane z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania

w szczeg6lnosci ksiggi stuchaczy i dziennik6,rv lekcyjnych. Doiorvane Liceun jest szkolq

niepubliczr4 o uprawnieniach szkoly pubiicznej, stqd tez z-qodnie z art. 7 us1. 3 pkt 4 usoe

zobowiqzane jest do prorvadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szk6l

publrcznych.

1. W zakresie prorvadzenia ksiesi sfuchaczv

- nie*4a6cirvie dokonyrvano licznych poprau,ek w datach przyjgora do szkoly poprzez

poprarvianie pojedynczyclr cyfr, a nie u,spos6b u'skazany u, $ 26 rozporzqdzenia MEN

z dnia 29.08.201 4 r.)0 tj. przez skre(lenie kolorem czen /onym nieprarvidlouych uryraz6u.

i c4tel,e ll,pisanie kolorenr czen,onvm nad skredlonymi uryrazami rvlaSciuych danych

oraz wpisanie daty i zlo2enie czyelnego podpisu przez osobg dokonujqcq sprosto\\,aniaj

e Artykul 7 uso obowiqzuj4cy do dnia 31.08.2017 r.
od dnia 01.09.201 7 r. oborvi4zujq przepisy usrarry z dnia 14.12.?016 r. prawo osr. iato\ye (Dz.u. z 2011 r., poz.
59 ze zm.) - afi. l4 ust. 3 pkt 4
r0 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodou,ej z dnia 29.08.2014 r. rr sprawie sposobu prowadze:ria przez
publiczte przedszkola, szkol)r i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalno$ci tychorvat,izej i
opiekunczej oraz rodzaj6u. tej dokTrnentacji (Dz.U z?:}l4t.,poz_ ll'l1 )
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- poprawiano daty przyjgcia, co skutkowalo nie zachowaniem chronologii wpis6w wedlug

dat rozpoczgcia nauki,

- w jednym przypadku nie odnotowano daty opuszczenia szkoty, czym naruszono $ 6 ww.

rozporz4dzenia.

2. W zakresie prowadzenia dzjennik6w lekcvinvch:

- niewlaSciwie i nagrninnie dokonywano licznych poprawek w datach lazdow, w iloici

obecnorici i frekwencji stuchaczy, u, spos6b niezgodny z $ 26 rozporz4dzeniatl,

- dokony.u,ano poprawek po zakoficzonym roku szkolnym poprzez zmiang godzin w planie

zaj96 edukacyjnych oraz w datach termin6w zjazd6u', co wskazuje na nierzetelnodi caloici

dokumentacji i nie wiarygodno56 przeprowadzanych zajE(,

- sluchacze nie potwierdzali obecnodci na poszczeg6lnych godzinach zajgi edukacyjnych

z danego przedmiotu, robili to jedynie skladaj4c podpis w danym dniu na danym

przedmiocie naruszajqc tym sarnym postanou'ienia zawarte w\\'. rozporz4dzeniu zgodnie

z ktirym sluchacze potwierdzajq wlasnorgcznym podpisern obecnodi na poszczeg6lrrych

godzinach zaj gi edukacyjnych,

- w zakesie podpis6w potwierdzajAcych obecno56 na zajgciach, stwierdzono przypadki

wskazuj4ce na uzupelnianie podpis6w,

Ponadto kontrolowana szkola zgodnie z nazw4 i zapisami statutu prowadzt zajEcia

systemem zaocznym. W trakcie kontroli stwierdzono, 2e nie wszystkie zjazdy odby'u'aly siE

w trybie zaocznym tm. weekendowym, czgSi zajgi odbywala siq w poniedzialki w godzinach

od 8.30 do 14.30 np.: 23.10.2017 r., 06.11.2017 r.,04.12.2017 r., 18.12.2017 r., co r6wnie2

wskazuje na nierzetelne prowadzenie dokurnentacji szkolnej.

Dokonuj4c por6r,nania ilo6ci godzin urykazanych u' umorvach o dzielo zawartych

z nauczycielami z godzinami zajgt wykazanymi w dziennikach lekcyjnych stwierdzono

rozbie2noSci, kt6re dotyczyly zrealizowania wigkszej ilo6ci godzin ni2 r,rynikaj4ce z umo\4y

jak i mniejszej iloSci. Powy2sze ustalenia wskazujq na nierzetelne rozliczanie nauczycieli

z wykonanej pracy. NaleZy zazn^czyc,2e wszyscy nauczyciele zatrudnieni byli na podstawie

umowy o dzielo, a nie na podstawie umowy zlecenia. Umowa o dzielo polega na tym, ze

przyjmujqcy zlecenie zobowi4zuje sig wzglgdem zamawiaj4cego do urykonania okredlonego

dziela. Istot4 jest osiqgnigcie okre5lonego, zindpvidualizowanego rezultatu rv postaci

materialnej lub niematerialnej. W tre6ci um6u' zawarto postanou,ienia wlaSciwe dla umoury

o dzielo pomimo, 2e prou,adzenie zalE(. dydaklycznych przez nauczyciela nie ma takiego
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charakteru, a odpowiada umowie o (wiadczenie usfug, do kt6rej wg art. 750 Kodeksu

Cywilnego stosuje si9 odpou,iednio przepisy o umowie zlecenia. Ponadto naleiry wskazal.2e

od umowy o dzielo organ prowadz4cy nie naliczal skladek ZUS, kt6ra w przeciwieristwie do

umowy zlecenia nie jest oskladkowana. W zwiqzku z tym, 2e z dotacji pokrywano

wynagrodzenia w kwocie netto kontrolujqcym nie przedstar.r.iono potwierdzenia rvplat do

Urzgdu Skarbowego tytuiem zaliczek na podatek dochodowy.

W zwi4zku z powyZszyrn zalecam:

l. Maj4c na uwadze ustalenia niniejszej kontroli, z mocy art. 252 ust. I ustawy o finansach

publicznychl2 - w terminie l5 dni od daty orrzymania niniejszego wystEpienia

pokontrolnego - dokona6 zwrotu czE$ci dotacji (wraz z odsetkami ustalonymi zgodnie

z art.252 ust. 6 ustawy o finansach publicmych):

/ pobranej w nadmiemej wysokodci Wocie 28.934,'12 zl,

/ nieudokumentowanej w kwocie 24.157 ,75 zl.

Rachunek dochod6w Miasta Bialegostoku. na kt6ry nale2y dokonai zwrotu:

Nr 05 1240 5211 111I 0010 3553 7778 w banku PEKAO S.A.

Kserokopiq dou,odu zaplaty przeslai do wiadomo6ci do Biura Kontroli.

Informujg, 2e w przypadku braku zwrotu wyZej wymienionych kwot dotacji zostanie

wszczgte postgpowanie administracyjne w tej sprawie.

2. Wykorzystywa6 dotacjg wylqcznie na dofinansowanie realizacji zadai szkoly, na k16re

przysfuguje dotacja w zakresie okredlonym w art. 35 ustal y o finansowaniu zadai

o5wiatowychl3, na podstawie dowod6w wystawionych na szkolg, a nie na organ

prowadz4cy.

3. Do rozliczenia dotacji ujmowai uydatki, na kt6re zgodnie z art. 251 ust. 4 ustauy

o finansach publicznychla organ prowadz4cy posiada potwierdzenia zaplaty (rozliczenia

got6wkowe i bezgot6wkowe).

4. W informacji o faktycznej liczbie uczni6w uykazywai prawidlow4 liczbg sluchaczy

(zapisanych do szkoly na pierwszy dzielr roboczy miesiqca i tylko tych, ktorzy w miesi4cu

poprzedzaj4cym uczestniczyli w co najrnniej 50% obowiqzJ<owych zaj96 edukacyjnych), na

podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej zgodnie z obwiqzujqcymi

przepisami prawa.

l2 Patrz przypis 5
rr Ustawa z dnia 27 -10-2017 t.Dz.lJ. 22017 r. po2.2203 (obowiqzuje od 01.01.2018 r.)
ra Patrz prrypis 5
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5. Ponadto zaleca sig dolo2yi wszelkich starafi o prawidlowe przygotowywanie do Urzgdu

Miejskiego w Biatymstoku informacji o faktycznej liczbie uczni6w i wymaganej frekwencj i

zgodnych z dokumentacj4 stanowi4cq podstawg do sporzqdzania tych informacji majqc na

uwadze,2e nieprawidlowoSci w tym zakresie skutkuj4 zwrotem dotacji do budzetu Miasta.

6. Zatrudnia( nauczycieli do prowadzeni a zajQt edukacyjnych w szkole zgodnie

z obowi4zuj4cymi w tym zakresie przepisami. Ponadto naleZycie rozliczai godziny zajEt

przeprowadzonych przez nauczycieli.

7. Rzetelnie i przejrzydcie prowadzii dokumentacjg organizacyjn4 oraz przebiegu nauczania

bgd4c4 podstaw4 do ustalenia wysokoSci nale2nej dotacj i oSwiatowej.

Sprawozdanie z wykonania zalecef pokontrolnych naleZy przesla6 do Urzgdu Miejskiego

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

otrzymania niniejszego wystqpienia.

PREZYD

Truskolosu

Otrzymuj q/Do wiadomodci :

1. Departament Edukacji

dr

Sprawg prowadzi: -----------
Biuro Kontroli: Joanna Buchowiec tel.85 869 6845. Renota Miklaszewicz tel.85 869 6844

ll




