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Prezydent
Miasta Bialegostoku

BKU.l T l 1.10.2019

Pan
Tadeusz Marek Gaszyriski
Dyrektor
Szkoly Podstawowej Nr 37
im. Kazimierza G6rskiego
w Bialymstoku, ul. Jarvororvt 8

Dzialania kontrolne przeprowadzone przez pracownika Biura Kontroli Urzgdu Miejskicgu

w kierowanej przez Pana Szkole Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza G6rskicgo u' zakrcsic

sprawdzenia prawidlowo6ci wykorzystania Srodk6w dotycz4cych finansorvania zadari

z zakresu oiwiaty w tym w zakresie dzialalno6ci finansowo - gospodarczej jednostki. wskazujq

na pozytywne funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w objEtym obszarze.

Okresem objgtym kontrol4 byla dzialalno6i plac6wki od 0l stycznia 20lti roku do ll
grudnia 2018 roku. Oceng pozytywn4 uzasadniaj4 dokonane w czasie kontroli ustalenia

faktyczne, kt6re zostaly zawarte w protokole kontroli podpisanym przez stronv rr' dniu 16

stycznia 2020 roku.

Stwierdzono uchybienia, kt6re zostaly usunigte w trakoie prowadzonych czynnoSci

kontrolnych.

W zakresie sprawdzenia prawidlowo6ci zakwalifi kowania do odpowiednich paragral'riu

klasyfikacji bud2etowej dochod6w pozyskiwanych przez jednostkg bud2etow4 w 2018 roku

zgodnie z zasadami rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 02.03.2010r. ri' sprtrrie

szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w olaz irodktiri'

pochodz4cych ze 2r6del zagranicznych (.t. D2.U.22014t., poz. 1053 ze zm.), st\\'icrdzono zc

ul. Stonimska l, l5-950 Biatystok, tel.85 869 6002, fax 85 869

Intblinia Urzgdu Mieiskiego w Bialymstoku - tel.85 879'79 79
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otrzymane przez jednostkg dochody z tytulu oplat wnoszonych przez rcdzicow za korzystanie

z r.r,yZywicnia dzieci w oddziale przedszkolnym ujmowano blgdnie w g 0830 ,,Wplywy

z uslug". zamiast w ewidencji wyodrgbnii $ 0670 ,, Wplyrl.y z optat za korzystanie

z wy2yr.vienia w jcdnostkach realizuj4cych zadania z zakesu wychowania przedszkolnego", do

czcgo zobou'iqzuje ww. rozporzqdzenie. W trakcie prowadzonych czynnoSci doprowadzil Pan

do przeksiggorvania dochod6w pozyskanych w 2019 roku z ww. tytulu z paragrafu 0830 na

paragraf 0670, tak, aby w rocznym sprawozdaniu RB- 34S /sprawozdanie z wykonania

dochod6w i wydatk6w na rachunku o kt6rym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach

pnblicznych./ wykazane dane byly zgodne z obowipujqcym rozporz4dzeniem i prowadzon4

crvidencj4 ksiggow4.

W rvyniku sprawdzenia zawieranych um6w na najem pomieszczeri szkolnych stwierdzono,

2c.lcdnostka stosowala tzw. ,,nie pisane" zasady nie obci4Zania najemc6w w przypadku

odwolania najmu w drodze zloienia pisemnej informacji zar6wno drog4 mailow4 jak

i osobiScic. W zlo2onych wyjaSnieniach wskazal Pan, 2e zapisy zawartych um6w najmu za

rvyj4lkiem jednej umowy okedlajq, 2e wynajmuj4cy udostgpnia przedmiot najmu

rv okreSlonym dniu i czasie, w zwi4zku zlym winien ponosii oplatg zar6wno za wykorzystany

jak i niewykorzystany przedmiot najmu, gdyz jest on ujgty i zarezerwowany w grafiku

korzystania z pomieszczefi SP nr 37. Swojego rodzaju rezerwacja obiekt6w i pomieszczeh.

o kt6rych mowa w umowach odbywala sig na zasadzie pierwszeristwa wynikaj4cego z terminu

z.loZcnia pro3by o wynajem i zawarcia umowy najmu. Taki system naliczania wplat stosowala

gl6wna ksiggowa przy wystawianiu faktur za najem. W zwiAzku z brakiem uszczeg6lowienia

tych zasad w zawieranych dotychczas umowach najmu jednostka w roku szkolnym 201912020

rvp:'orvadzila jednoznacznie zapisy regulujqce kwestig odstqpienia od oplaty za najem

rvpro,'vadzajqc do um6w zapisy nastgpujqcej treSci: ,,odstqpienie od pobieronia oplaty mo2e

nustqpit wvlqcznie w przypadku ferii, Swiqt i dni wolnych od nauki - dotyczy zajgt

realizott'anych bazpoirednio z uczniami SP nr 37, oraz Wynajmujqcy i Nojemco ma prau,o do

korekly lerminiw najmu w uzasadnionych przypadkoch. Rezygnacja winna byt zgloszona

stronom nclpdiniej na 7 dni przed terminem korzystania z obiektu". Okazano podczas kontroli

projekl unoiry na najem pomieszczefr szkolnych zawierajqcy powyZsze zapisy.

W zakresie badania zgodnodci procedur ustalonych dla zam6wiefr publicznych

niepodlcgaj4cych przepisom ustawy Prawo Zam6wiefi Publicznych udzielanych na podstawie

r.vewngtrznych przepis6w ustalono, 2e dla zam6wiei o wartoSci szacunkowej powyzej

r6rvnowarloici 6000 euro netto do kwoty stanowi4cej r6wnowartoSd 14.000 euro netto stosujc

sig rv jednostce formg rozeznania cenowego rynku prowadzonego w formie sonda2u
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telefonicznego, intemetowego lub pisemnego, np. faksem lub mailem oraz na podstatvrc

wszelkich mo2liwych ir6del informacj i np. katalog6w cenowych. Z rozeznania rlnku

w dowolnie wybranej formie pracownik sporzqdza notatkg sluzbow4, kt6rej uzor okrcilono

w zal4czniku Nr I do regulaminu. Dokumentem potwierdzajqcym udzielenie zamorl'icniu jest

dow6d ksiggowy. Regulamin ten wprowadzony zostal przez Pana Zarzqdzeniem Nr 2/201 7

z dnia 24.02.2017 r. Jak ustalono nie dotrzymal Pan wymogu udokumentowatria sposobLt

wyboru oferenta na wymiang wykladzin w salach lekcyjnych na wartodd 50.000 zl brutto.

W trakcie dalszej kontroli stwierdzono, 2e wprowadzony w jednostce Regularnin

premiowania nie zawieral szczeg6lowych zapis6w dotycz4cych zasad przyznarvuuiu

i wyplacania premii. Zwr6cono Panu uwagg, ze rol4 pracodawcy jest okreSlenic czy plcntiii

przyznawana pracownikom bgdzie miala charakter uznaniou'r' cz)

regulaminowy/roszczeniowy. Premia uznaniowa jest form4 nagrody i zaleZy od rvoli

pracodawcy. Premia roszczeniowa jest premi4 regulaminow4, kt6rej zasady plzyznarvartiu

okreilone powinny byi w spos6b jednoznaczny w wewngtrznych przepisach placorvych.

W trakcie czynnoSci kontrolnych wprowadzil Pan Aneksem Nr 2 do zal4cznika Nr.l
Regulaminu wynagradzania pracownik6w niebgd4cych nauczycielami zatrudnionrrtti

w Szkole Podstawowej Nr 37 nowe brzmienie $ 2,$ 3, $ 5 i $ 6 regulaminu rv zakrcsic

charakteru premii i zasad jej wyplacania i przyznawania.

W zakresie sprawdzenia mienia bEd4cego w dyspozycji Panajednostki, stwicrdzono brak

zgodno6ci stan6w zbior6w bibliotecznych wykazanych w prowadzonych ksiqgach

inwentarzowych z danymi wynikaj4cymi z prowadzonej ewidencji ksiggowej na koncic 014.

Dodatkowo stosowany przez Par.n spos6b ewidencji ilodciowo - wartodciowej podrqcznik6u

na koncie 014 pozostawal w sprzeczno5ci z ustalonymi w jednostce w akcie \\'c\vngtlznvnl

tj. polityce rachunkowoSci zasadami dotyczqcymi ewidencjonowania podrgcznikirrr

i material6w edukacyjnych, wedlug kt6rych podrgczniki (ilo6ciowo) podlegaj4 uproszczontj

ewidencji w ksigdze inwentarzowej ksiggozbioru podrEcznik6w i nie zwigkszaj4 rvaltoici

zbior6w bibliotecznych. W zwiEzku z poryzszym stosuj4c odpowiednie wyksiggorvlnil

doptowadzil Pan do pelnej zgodnodci ksiggozbioru pomiqdzy ewidencj4 ksiggorv4 a ewidcnciq

prowadzonq przez bibliotekarza szkoly.

W zakesie prawidlowo6ci inwentaryzacj i mienia dokonanej przez Pana ri' 2016 r'okLr.

stwicrdzono, 2e nie obj4l Pan inwentaryzacjq wszystkich skladnik6w aktyw6* i pasyriirrr.

W przedstawionych arkuszach znajdowalo sig tytko to wyposa2enie, kt6re obcjmuje sir'

ewidencjq ilo5ciowo- warto6ciowq prowadzonq na koncie 013 oraz ewidencjq iloSciosrl.

Komisja nie objgla spisem Srodk6w trwalych, warto5ci niematerialnych i prarvnl'ch. zapas6ri
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w nlagazynie. Podczas kontroli dokumentacji spisowej, stwierdzono brak spisanego

pomicszczcnia tj. kontener6w przy ul. Swigtokrzyskiej, w kt6rych r6wniez znajduje siq

rvyposa2enic kontrolowanej jednostki. Z przeprowadzonej inwentaryzacji nie sporzqdzono

protokolu koficowego. Dla Srodk6w trwalych i warto5ci niematerialnych i prawnych 6wczesna

glrirvna ksiqgowa dokonala por6wnania danych wynikaj 4cych z ksi4g rachunkowych

p: ou,adzonych na koncie 0l 1 i 020 z dokumentami 2r6dlowymi. Zgodnie z art. 26 ust. I pkt 3

usta\vv z dnia 29.09.1994r. o rachunkowoSci (Dz. U. z 2019r., poz. 351 ze zm.), jeleli

przcprowadzcnie spisu z natury Srodk6w trwalych, do kt6rych dostgpjest znacznie utrudniony,

rrzgodnicnic z. przyczyn uzasadnionych nie bylo mo2liwe, w6wczas nastgpuje to drogE

po16rvnania danych ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartoici

tvch skladnik6w. NaleZy mie6 na uwadze, 2e Srodki trwale pozostaj4ce w dyspozycj i jcdnostki

nrozna b)ilo spisem z natury obj46, gdyz stanowily przedmioty majqce postai rzeczowq. kt6re

nroZna zobaczr,6, dotkn4i, policzyt,. zmierzy(., zwaLyt.. Liczbg tych skladnik6w dalo sig ustalic

bcz potrzcby korzystania z dokumentacji lub ewidencji, czego nie moZna zrobii np.

w przypadku praw niematerialnych czy stan6w rozrachunk6w. Nale2y podkreSlii, ze w

r.vydanynr prz.ez Pana zarzqdzeniu Nr 7/2016 z dnia 28.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia

inwentaryzacji wskazal Pan na przeprowadzenie inwentaryzacji drog4 spisu wszystkich ujgtych

',v crvidcnc.ii aktyw6w i pasyw6w szkoly. W zwi4zku z poryZszym poinformowano Pana, Ze

zapcrvnicnic rvladciwej organizacji i dokumentacji inwenlaryzacyjnej ma znaczenie kluczowe

dla potrvicrdzcnia jej wiarygodnoSci i rzetelnoSci oraz prawidlowego ujgcia rozliczcnia

inrvcntarvzacj i dla cel6w ksiggowych.
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Rafal Rudnicki
ZASTEPCA PREZYDE\'TA MIASTA
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