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Prezydent

Miasta Bialegostoku

BKU.1711.05.2019

Pan
Andrzej Rybnik
Dyrektor
XI Liceum 096lnoksztalcqcego
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Bialymstoku, ul. Grottgera 9

Dzialania kontrolne przeprowadzone przez pracownika Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego

w kierowanym przez Pana XI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w zakesie

sprawdzenia prawidlowo3ci wykorzystania Srodk6w dotycz4cych finansowania zadai z

zakesu oSwiaty w tym w zakresie dzialalnodci finansowo - gospodarczej jednostki, wskazuj4

na porytyvne funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w objgtym obszarze.

Okresem objgtym kontrol4 byla dzialalno5i plac6wki od 01 stycznia 2018 roku do 31

grudnia 2018 roku. Oceng pozytywnq uzasadniaj4 dokonane w czasie kontroli ustalenia

faktyczne, kt6re zostaly zawarte w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 03 lipca

2019 roku.

Stwierdzono uchybienia, kt6re zostaly usunigte w trakcie prowadzonych czynnodci

kontrolnych. W umowach najmu zawa(ych z zewnEtrznymi podmiotami w przedmiocie

wynajmu pomieszczefl szkolnych stwierdzono,2e nie w pelni stosowal Pan tre5ci wydanych

Zarz4dzei Prezydenta Miasta Bialegostoku w sprawie stawek czynszu z tyulu najmu i

dzierirawy czy w sprawie okeSlania warunk6w um6w najmu, tj.:

- warunkiem zawarcia umowy najmu jest wplacenie kaucji zabezpieczajqcej wykonanie

wynikajqcych z niej zobowiqzari finansowych stanowiqcych r6wnowarto5d trzymiesigcznego
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czyrszu i oplat dodatkowych obowi4zuj4cych w dniu zawarcia umo\{y, pod rygorem

odst4pienia od jej zawarcia. Nie pobierano od najemc6w kaucj i podczas zawierania um6w na

najem pomieszczeri w XI LO. W trakcie kontroli wyst4pil Pan wpiSmie z dnia 03.06.2019r do

kontrahent6w/najemc6w o dokonanie wplat naleZnych kauc.ii zabezpie czajEcych warunki

zawartych um6w. Zobowipuj4c najemc6w do dokonania wplat w ci4gu 14 dni od daty

otrzymania pisma.

- w zakresie obniZenia miesigcznego czylsz\t w przypadku gdy na przedmiocie dzierZawy

prowadzona jest dzialalno66 sezonowa w okresie od 01.10 do 31.03, kt6ry na podstawie

wydanych Zarz4dzeh m6gl byd ustalany w wysoko5ci 10% obowi4zujqcej stawki za najem,

oraz w przypadku prowadzenia sklepik6w szkolnych na terenie szk6l w okesie od 01 lipca do

3 1 sierpnia, kt6rych czynsz w tym czasie mo2e byi ustalony w wysoko5ci 10% obowi4zujqcej

stawki w tym okesie, stwierdzono, 2e jednostka nie przestrzegala ww. zapis6w przyjmuj4c w

zawartych umowach, 2e w przypadku wynajmu powierzchni pod sklepik szkolny, czg5ci

powierzchni uzlkowej pod ustawienie automatu samosprzedaj4cego zwolnienie z oplaty

czynszu obowipuje w miesiqcach lipiec i sierpieii ze wzglgdu na okes wakacyjny. Natomiast

podczas ferii zimowych czynsz wynosi 50ok czynsz,t podstawowego w jednym miesi4cu

styczniu lub lutym. W trakcie kontroli dokonal Pan zmian zapis6w zawartych um6w najmu w

pkt. dotycz4cym obniZenia stawek czynszu tj. czynsz najmu w miesi4cach: luty, lipiec i sierpieri

bgdzie wynosil 10% obowipuj4cej stawki w tym zakesie. W trakcie kontroli podpisal Pan

stosowne aneksy do um6w.

AnalizujEc stan prawny i powstale wEtpliwoSci z zakrest interpretacji przepis6w

podatkowych w zakresie udostgpniania przez Pana nieodpiatnie pomieszczefi sportowych XI

Liceum na rzecz Zespolu Szk6l Muzycznych- nie bgd4cych jednostkq budzetowq Miasta

Bialystok na mocy zawartych um6w o wsp6lpracy w roku szkolnym 201712018 i 2018/2019

stwierdzono, 2e zapisy zawartej umowy o wsp6lpracy, jak i brak w przedmiocie indywidulanej

interpretacji przepis6w prawa podatkowego, nie pozwalaj4 jednoznacznie stwierdzii, czy

kontrahent - Zesp6l Szk6l Muzycznych wykonuje zadania gminy. co jesl istotne z uwagi na

koniecznoSd prawidlowego zakwalifikowania przedmiotowego Swiadczenia do cel6w

opodatkowania podatkiem VAT. Bior4c pod uwagg, i2 z dniem 27 czerwca 2019 roku

omawiany stosunek prawny wygasl, w przypadku zaistnienia potrzeby kontynuowania

wsp6lpracy pomigdzy szkolami, polecono Panu, aby za podrednictwem Ref. Ewidencji Mienia

Urzgdu i Rozliczeri Pod. VAT Urzgdu Miejskiego w Biall,rnstoku przedstawil Pan zaistnialy

stan faktyczny i stan prawny /wraz z projektem nowej umo$y uzyczenial obowi4zujqcy w dacie

zaistnienia zdarzenia w celu zloZenia wniosku do tutejszego organu o wydanie interpretacj i
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indywidualnej dotycz4cej podatku od towar6w i uslug w zakresie uznanie czynnoSci

nieodplatnego udostgpnienia pomieszczeri szkolnych Zespolowi Szk6l Muzycznych za

czynnoSi podtegajqcq /niepodlegajqca opodatkowaniu. W4pliwo6ci budzil r6wnie2 fakt

dokumentowania powy2szej nieodplatnej uslugi najmu za pomocq faktury sprzedaZy. Jak

ustalono na podstawie parametr6w dostgpnego programu VULCAN jednostka miala

mo2liwoS6 w dokumentach sprzeda?y wystawid inny dokument ni2 faktura tj. dokument o

nazwie ,,lnny dokument sprzedu2y VAT". Jak sprawdzono na podstawie obowiEzuj4cej

Uchwaly Nr XXXIV/377 /12 Rady Miasta Bialystok z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie

okreilania zasad nabywania, zbywania i obci4Zania nieruchomo6ci oraz ich wydzier2awiania

lub wynajmowania na czas oznaczony dlu2szy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony wymieniony

w niej paragraf l0 ust. 3 przewiduje mo2liwoSi zawarcia umowy uzyczenia nieruchomo6ci

gminnych na rzecz jednostek administracji rz4dowej.

Maj4c powyZsze na uwadze w celu wyeliminowania wskazanych blgd6w polecono

Panu podjgcie stosownych dzialah zmierzajqcych do przestrzegania zapis6w wydanych

zarzqdzehPrezydenta Miasta Bialegostoku w zakesie ustalania stawek czynszu z tytulu najmu

i dziefiawy i w sprawie oke6lania warunk6w um6w najmu, maj4c na uwadze fakt, ze

wykonanie zarz4dzeri powierzono min. dyrektorom jednostek organizacyjnych dysponuj4cych

nieruchomodciami wchodz4cymi w sklad zasobu Miasta Bialystok.

'INST'LKTOK

,5,'"<----
V,/ioV:c Biiwa

0q.ol.lo(9' .

/

DYREKTqIR
BrrrRArKpl$[ROLI

voin,il,ot-h,rr,"

Ok.oT \J^,[9"

PREZYT-)

drh bdcusu Trus*oi'rsl

Otrzymuj 4./Do wiadomoSci
l. Departament Edukacji

Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli: Wioletta Biiuta tel.85 869 6816
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