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Bialyst stycznia 2019 r

Pryrvatna Szkola Podstawowa
I nformatyczno-Jgzykowa
z Oddzialami Dwujgzycznymi
ul. Kraszewskiego 33
l5-024 Biatystok

Prezydent
Miasta Bialegostoku
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Wystqpienie pokontrolne

Dzialajqc na podstawie udzielonych upowa2nierir do kontroli oraz zgodnie z Uchwalq

Nr XLVII/709/18 Rady Miasta Bialystok z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania

i rozliczaria dotacj i dla przedszkoli, innych form uychowania przedszkolnego. szk6l

i plac6wek o5wiatowych prowadzonych na terenie Miasta Bialystok przez osoby prawne inne

nizjednostki samorz4du terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania

kontroli prawidlowoici ich pobrania i wykorzystani4 inspektorzy Biura Kontroli Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku przeprowadzili kontrolg problemowq w Prywatnej Szkole

Podstawowej Informatyczno-Jgzykowej z Oddzialami Integracyjnymi.

KontrolE przeprowadzono w okresie od dnia 05 do 2l grudnia 2018 r. w zakresie prawidlowo6ci

wydatkowania dotacj i w 2017 roku na realizacjg zadari okreSlonych w art. 90 ust. 3d ustawy

o systemie oSwiaty (uso)2. Szczeg6lowe ustalenia kontroli zostaiy zawarte w protokole

podpisanym przez Pani4 dnia 1 8 stycznia 2019 r.

I Upowaznienia: nr ORN-I.077.1I19.2018 i nr ORN-1.077.1 120.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku, wydane
przez Prczydetta Miasta Bialegostoku.
! Ustawa z dnia 07.09.I 99 I r. o systemie oiwiary* (Dz.U. z 2018 r.. poz. 1451 ze zm.)

ul. Slonimska I. l5-950 Biatystok. tel. 85 869 6002. fax 85 869 6265. e-

Infolinia Urzgdu Mieiskie.eo w Bialymstoku tel.85 879 79 79
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MajEc na uwadze stwierdzone nieprawidlowoSci przekazujg Pani niniejsze Byst4pienie

pokontrolne- kt6re zawiera oceng bgd4c4 wynikiem kontroli w Prywatnej Szkole Podstawowej

Informatyczno-Jgzykowej w celu podjgcia stosownych dziala6.

Podczas czynnoSci kontrolnych sprawdzono dokumentacjg 2r6dlow4 w postaci faktur

i rachunk6w, list plac, deklaracj i ZUS, wyci4g6w bankowych oraz mport6w kasowych w celu

potwierdzenia wydatk6w wykazanych do rozliczenia dotacji za 2017 r. Ustalono, 2e dowody

stanowi4ce podstawg poniesienia wydatku z otrzymanej dotacji zawieraly piecz4tkg o treSci

,,wydatek zostal poniesiony z dotacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku na...... (przedmiot

faktury) wSP/PG w kwocie ... Pozostala kwota sfinansowana ze Srodk6w wlasnych.... Podpis

zarz4du" .

W zakresie rozliczenia dotacji przez Szkolg ustalono. Ze kwota otrzymanej dotacji

w 2017 roku wyniosla 1.845.856,60 zl i zostala w caloSci wykorzystana, co wynika

z zestawienia ,'rydatk6w wykazanych w rozliczeniu rocznym i prowadzonej ewidencji

ksiggowej.

Kontrola wykorzystania dotacji wykazala, 2e z poryzszej kwoty dotacji uznano do

rozliczenia wydatki na kwotg 1.844.662,17 zl. nie uwzglgdniono natomiast wydatk6w

w wysokoSci 1.194.43 zl.

Nie mo2na zakwalifikowai jako wydatk6w wykorzystanych przez Szkolg zgodnie

z art. 90 ust. 3d i ust. 3da usol kwoty 1.194,13 zt, kt6r4 sfinansowano wydatki na cele

niezgodne z przeznaczeniem b4d2 dokonano wydatk6w nie w okresie roku bud2etowego. na

kt6ry dotacja zostala udzielona.

Na wydatki poniesione na cele niezgodne z przeznaczeniem dotacji, kt6re zostaly wskazane

w art. 90 ust. 3d uso (tj. na dofinansowanie realizacji zadai w zakesie ksztalcenia, wychowania

i opieki, w tym profilaktyki spolecznej) skladala sig kwota 519,06 zl, kt6rq sfinansowano

wydatki dotycz4ce uslugi reklamowej. Zaplata ze Srodk6w pochodz4cych z dotacji za inne

zadania ni7 te, na kt6re dotacja zostala udzielona, czyli na realizacjg innych cel6w niz cele

wskazane w przepisach uso uznaje siE jako wydatkowanie tej czgSci dotacji niezgodnie

z przeznaczeniem. (prot. kont. str. I l).

Ponadto rozliczono z dotacj i wydatki poniesione nie w roku budzetowym, na kt6ry dotacja

zoslala przyznana w wysokoSci 675,37 zl, z tego
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r' 385,00 zl wynagrodzenie za zilgcia przeprowadzone w grudniu 2017 roku, oplacone dnia

08 stycznia 2018 roku,

/ 221.23 zl faktury wystawione w grudniu 2017 rokl za intemet, oplacone dnia 08 stycznia

2018 roku,

r' 69.14 zl za :ushtgi telekomunikacyjne oplacone dnia 07 grudnia 2016 roku.

Powyzsze bylo niezgodne z art.90 ust. 3da usoa, w kt6rym ustawodawca wskazuje. i2

dotacja moZe byi wykorzystana wyl4cznie na pokrycie wydatk6w poniesionych w okresie roku

bud2etowego. na kt6ry dotacja zostala udzielona, niezaleZnie od tego, kt6rego roku dotycz4 te

zadania". (prot. kont. str. 8, l0)

W zwiqzku z pOwyiszym:

1. Maj4c na uwadze wyZej wymienione ustalenia, z mocy:

a) art.252 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (ufp)s - w terminie 15 dni od daty

otrzymania niniejszego wyst4pienia pokontrolnego - dokona6 zwrotu (wraz z odsetkami

ustalonymi zgodnie z art. 252 ust. 6 ufp):

- dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 519,06 zl.

b) art. 251 ust. I ufp - dokonai zwrotu kwoty 675,37 zl dotacji niewykorzystanej w 2017

roku (wraz z odsetkami ustalonymi zgodniezart.25l ust.5ulp).

Zwrotu czg5ci dotacj i w wysokoSci 1.194,43 zl wraz z odsetkami nalezy dokonad na

rachunek budZetu miasta - Urz4d Miejski w Bialymstoku Departament Rachunkowo6ci,

nr 05 1240 5211 llll 0010 3553 7778 w banku PEKAO S.A. W tytule przelewu proszg

podai znak sprawy BKU. I 71 1.16.201 8.

Jednoczeinie informujg, 2e w przypadku braku zwrotu wv'. kwoty dotacj i zostanie

wszczgte stosowane postgpowanie administracyjne w tej sprawie.

2. Przypominam, 2e zgodnie z obowipuj4cymi przepisami otrzyman4 dotacjg nale2y

wykorzystywai wylEcznie na wydatki bgdqce dofinansowaniem realizacji zadari Szkoly

w zakresie okre6lonym w art. 35 ustawy z dnia 27 pa2dziernlka20l T r. o finansowaniu zadait

oiwiatowych6 oraz na pokrycie wydatk6w poniesionych w okresie roku bud2etowego. na

kt6ry dotacja zostala udzielona, nezaleznie od tego, kt6rego roku dolyczq te zadania.

a Patrz prrypis 2
5 Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2201'l r., po2.2077 ze mt.)
6lJstawa z dnia2'7.10.2017 r. o finansowaniu zadaf oswiatouych (Dz.U.22017 r.,poz.2203 ze zm.)
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Sprawozdanie z realizacji zalecefi pokontrolnych naleZy przesla6 do Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku, ul. Slonimska I z podaniem numeru sprawy. w terminie 14{u dni od daty

otrzymania niniejszego uyst4pienia. W zalqczeniu proszg o przeslanie kserokopii dowodu

zaplaty.

PREZYDE MIASTA

dr hab. Truskolaskie

Otrzymujq./Do *'iadomoici :

l. Departament Edukacji

Sprawg prowadzi:
Biuro Konlroli: Joanna Buchowiec tel. 85 869 6815. Renata Mikloszewicz tel.85 869 6811
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