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Prezydent

Miasta Bialegostoku

BKU.t711.2.2021

Pani
Marzena Bogumila Tekieri
Dyrektor
Przedszkola Samorzqdowego
Nr 32 z Oddzialami
integracyjnymi,,Bajkowe
Miasteczko"
ul. Pulaskiego 55 w Biatystoku

Wystqpienie pokontrolne

Dzialaj4c na podstawie udzielonego upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli

Nr ORN-I.077.3 8,2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku wydanego przez Prezydenta Miasta

Bialegostoku, inspektor Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - Wioletta BiZuta

przeprowadzila w kierowanej przez Pani4 jednostce kontrolg w zakresie spraw

organizacyjnych, regulacji wewnQtrznych obowi4zuj4cych w jednostce, realizacji wydatk6w

budzetowych, oraz wydatk6w z wydzielonego rachunku dochod6w. Kontrola obejmowala

dzialalnoii plac6wki w okesie od 01 stycznia 2020 roku do dnia 3l grudnia 2020 roku. Stan

laktyczny udokumentowano w protokole kontroli podpisanp przez strony w dniu 05 marca

2021r.

W zwiqzku z tym, przekazujg Pani niniejsze wyst4pienie pokontrolne zawieraj4ce

ustalenia i oceng skontrolowanej dzialalnod ci wraz z zaleceniami.

Dzialalno5d jednostki w zakresie wydatkowania Srodk6w z uwzglgdnieniem

przyjgtych kryteri6w legalnodci, rzetelnosci, gospodamodci i celowoici ocenia sig

pozyty,wnie. Ocena pozytyrvna uwzglgdnia te7 w szczeg6lnoSci prawidlowe przygotowania
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organizacyjne, terminowe i zgodne z planem wykonanie granic kwot ustalonych w budZecie,

wlaSciwe ewidencjonowanie wydatk6w.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidlowosci opisane w plotokole kontroli, nie

*plyngly niekorzystnie na caloksztalt finans6w przedszkola. w trakcie kontroli na biezqco

reagowala Pani na ustalenia kontroli i stosowala niezbgdne systemy naprawcze.

Stwierdzone nieprawidlowoS ci doty czyly zgodnoSci dzialalnoSci jednostki

z przepisami prawa. Stwierdz ono, 2e przy naliczeniu odpisu na ZFSS w 2020 roku na

emerltowanych nauczycieli dokonala Pani naliczenia nieprawidlowo. Ustalila Pani kwotg

dochod6w emeryta na poziomie 2.500,00 zl na jednego emeryta, stanowi4cq podstawg do

wyliczenia wysokoSci rocznego odpisu bez wymaganych dokument6w potwierdzaj4cych

wysokosci osi4gnigtych przez ntch emerytur i rent. w trakcie kontroli stwierdzono, 2e nie

zebrala Pani wymaganych dokument6w na podstawie, kt6rych powinna Pani prawidlowo

okreSlii wysokoSi odpisu na ZFSS dla nauczycieli emer)'t6w. Zgodnie z $ 9 ust. 5

obwi4zuj4cego w Pani jednostce Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczef Socjalnych

z dnia 19.02.2018r., nauczyciel emerl't lub rencista obowiTany jest zlo2yt, w terminie do

korica marca kazdego roku kserokopig decyzji ZUS o wysokoSci Swiadczenia. Natomiast

w ust. 6 zapisano, Ze jako dyrektor PS nr 32 moze 24dat od osoby ubiegaj4cej sig o

Swiadczenie stosownych dokument6w wystawionych przez Utz4d Skarbowy lub Zaklad

IJbezpieczeh Spolecznych, w przypadku wqtpliwoSci, co do rzetelnoSci skladanych

oSwiadczef.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U 22019t',

poz. 2215 ze nn.), odpisu na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych dla nauczycieli

bgd4cych emerrtami i rencistami lub nauczycielami pobieraj4cymi nauczycielskie

Swiadczenia kompensacyjne dokonuje sig w wysokoSci 5% pobieranych przez nich emerytur

i rent oraz nauczycielskich Swiadczeri kompensacyjnych.

Ustawa z dfia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wprowadzaj4c w art. 53 ust. 2

obowiTek naliczania odpis6w na ZFsS dla emeryt6w i rencist6w nauczycieli w wysokosci

5% pobieranych przez nich emerytur i rent, nie uregulowala kwestii zwi4zanych ze sposobem

ich naliczania i dokumentowania. Dlatego tez podstaw4 decyzji dla ponoszonych z funduszu

wydatk6w, kryerium przyznawania jest regulamin. W treSci regulaminu zawiera sig

wszystkie kwestie nieuregulowane przepisami powszechnymi, odpowiednio do potrzeb

i wystgpuj4cych na przestrzeni lat wqtpliwoSci. Informacje slu2qce skalkulowaniu wysoko6ci

emerltur i rent nauczycielskich powinny opierad sig na faktycmych danych na temat

wysoko6ci emer)'tury/renty (brutto), zebranych przez oSwiatow4 jednostkq organizacyjnq.
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Wyb6r formy pozyskania danych nale2y ka2dorazowo do kompetencji dyrektora jednos*i

organizacyjnej odwiaty, w kt6rej tworzony jest ZFSS, co wynika z przepis6w art. 3 ust. 2

ustawy z 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu Swiadczeri socjalnych (D2.U.2020, poz.

1070, ze zm.), do kt6rej odsylajq przepisy art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r

Karta Nauczyciela, odnodnie, co do kwestii nieuregulowanych w tej ustawie. W celu

naliczenia odpisu na ZFSS dla nauczycieli emerlt6w i rencist6w powinna byla Pani zwr6cii

sig do emery6w o przedstawienie danych dotyczqcych wysokoici pobieranych przez nich

emerytur (rent) - na przyklad o przedstawienie PIT-4OA lub decyzj i ZUS oke6lajEcej

wysoko66 emery4ury/renty.

Odpowiedzialno66 za gospodarkg finansow4 jednostki sektora finans6w publicznych,

w tym za wykonywanie obowiqzk6w w zakresie kontroli zarz4dczej, spoczl'lva na

Dyrektorze, jako kierowniku jednostki sektora finans6w publicznych, stosownie do art. 53

ust. I i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonywanie obowi4zk6w w zakresie rachunkowoSci nale2y do obowiTk6w gl6wnego

ksiggowego jednostki. Prawa i obowi4zki gl6wnego ksiggowego okreSla art. 54 ustawy

o finansach publicznych. Nadz6r nad wykonywaniem obowiqzk6w w zakresie rachunkowoici

nale2y do zadari kierownika jednostki, jak o tym stanowi art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29

wrzednia 1994r. o rachunkowoSci (Dz.U. z2019r.poz.35l ze zm.).

Maj4c na uwadze przedstawione uchybienia polecam Pani :

l Odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych dla nauczycieli bgd4cych

emery,tami i rencistami lub nauczycielami pobieraj4cymi nauczycielskie Swiadczenia

kompensacyjne dokonywai prawidlowo w wysoko5ci 57o pobieranych przez ll.tch

emerltur i rent oraz nauczycielskich iwiadczeri kompensacyjnych, zgodnie z arl. 53

ust. 2 ustawy z drua 26.01.1982r. Karly Nauczyciela (Dz. U z 2019r., poz. 2215 ze

zm.),

J



Sprawozdanie z wykonania zaleceri pokontrolnych nale2y przesla6 do Biura Kontroli

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I z podaniem numenr sprawy w terminie

30-tu dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
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Otrzymujq/Do wiadomoSci :

l. Departament Edukacji

Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli: Wioletta Bizuta tel. 85 869 6846
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