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Pani

Mariola Gggotek
Dyrektor
Przedszkola Samorz4dowego
Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza
w Biatymstoku, ul. Nowogr6dzka 5A

Dzialania kontrolne przeprowadzone przez pracownika Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego

w kierowanej przez Pani4jednostce w zakresie sprawdzenia wybranych zagadniefi gospodarki

finansowej Przedszkola Samorz4dowego

Nr 8, ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem

prawidlowoSci wykorzystania 6rodk6w dotycz4cych finansowania zadah z zakesu odwiaty
wskazuj4 na porytywne funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w objgtym obszarze.

Okesem objgtym kontrol4 byla dzialalnoSi plac6wki od 01 stycmia 2019 roku do
31 grudnia 2019 roku. Oceng pozytywn4 uzasadniaj4 dokonane w czasie kontroli ustalenia
faktyczne, kt6re zostaly zawarte

w

protokole kontroli podpisanp przez strony

w

dniu

29 czerwca 2020 roktt.

W wyniku analizy

dokumentacji 2r6dlowej przedszkola,

a

dotyczqcej dochod6w

pozyskanych przez Radg Rodzic6w- organu reprezentuj4cego o96l rodzic6w, stwierdzono, 2e

w

201 9

roku, Rada przekazala na rzecz przedszkola wyposa2enie, wraz ze wskazaniem jego

wartodci.

W wyniku kontroli dokumentacji przekazaria, stwierdzono blgdne

zaewidencjonowanie przekazanych przedmiot6w

w

ksiggach rachunkowych przedszkola,

poprzez zaksiggowanie przedmiot6w na konto 013

w

korespondencji

z

kontem 072.

Otrzymane wyposaZenie naleLalo prawidlowo zaewidencjonowae poprzez uzycie konta 760
,,Pozostale przychody operacyjne"

z

uwzglgdnieniem konta 401

tj.

stosuj4c nastQpujEce

ul. Slonimska l, t5-950 Biatystok, tel. 85 869 6002, fax 85 869 6265, e- mail: prezydent@um.bialystok.pl
Infolinia Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - tel. 85 879 79 79

ksiggowania 0131760

i

4011072. Zgodnie

rozporz4dzenia Ministra Rozwoju

i

rachunkowoSci oraz plan6w kont

dla

z opisem kont wskazanym w zal4czniku Nr 3 do

Finans6w

z dnia 13 wrzeinia 2017 roku w

sprawie

budzetu pafstwa, bud2et6w jednostek samorz4du

tery.torialnego, jednostek bud2etowych, samorz4dowych zaklad6w bud2etowych,
paristwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek budZetowych maj4cych
siedzibg poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020, poz. 342), min. nieodplatnie

otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa

obrotowe ksiggujemy poprzez zastosowanie konta 760.

W trakcie kontroli podjgla

Pani

odpowiednie dzialania, polegaj4ce na zobowiqzaniu gl6wnego ksiggowego do wlaSciwego
stosowania ww. przepisu.

W kontrolowanym okresie udostgpnila Pani bezumownie miejsce pod stoisko reklamowe,

na terenie Przedszkola Samorz4dowego nr 8 dla Powszechnej Kasy OszczgdnoSci Bank
Polski Sp6lka Akcyjna. Miejsce pod stoisko reklamowe udostgpniono podczas pikniku
rodzinnego.

Na

okolicznoSd projektu

nie zawarto umowy. Udostgpniono miejsce

na

podstawie zam6wienia od podmiotu zewngtrznego tj. Powszechnej Kasy OszczgdnoSci Bank

Polski Spolka Akcyjna, ul. Pulawska 15, 02-515 Warszawa. Zam6wienie z dnia 13.05.2019 r.
zawieralo

w

tredci nazwg projektu, termin realizacji prac na dzief 05.06.2019 r. oraz warto6i

zam6wienia na 1.000,00 zl brutto, oraz, ze rozliczenie nastqpi przelewem w terminie 14 dni
po otrzymaniu przez Bank od jednostki stosownego dokumentu ksiggowego. W przedmiocie
bezumownego udostgpnienia miejsca pod stoisko reklamowe stwierdzono, Ze jako dyrektor

przedszkola winna Pani zawierad umowy najmr:./dzieriawy pomieszczei przedszkolnych,
dzialaj4c na podstawie

i w ramach pelnomocnictwa

udzielonego przez Prezydenta Miasta

Bialegostoku, zgodnie z Zarz4dzeniem Nr 42118 z dnia 15 stycznia 2018 roku. Na podstawie
udzielonego pelnomocnictwa zostala Pani zobligowana do udostgpnienie miejsca pod reklamg

wedlug procedur okreSlonych przy zawieraniu um6w

w

zakresie udostgpniania elewacji i

ogrodzenia plac6wki w celu zarnieszczania reklam innych podmiot6w, zgodnie z art. 29 ust. 2

pkt 6 i art. 30 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane oraz zgodnie z zarz1dzentem

Nr

1759/08 Prezydenta Miasta Bialegostoku

z dnia 16 pazdziemika 2008 r. w

szczegolowych wskazari dotyczqcych umieszczania reklam

Bialegostoku na nieruchomodciach wchodzqcych

w

i

sprawie

szyld6w na terenie miasta

sklad zasobu nieruchomoici Miasta

Bialystok. Umowy najmu w jednostce budZetowej zawiera sig na podstawie Kodeksu
cywilnego, z uwzglgdnieniem wymog6w wynikaj4cych z ustawy o samorz4dzie gminnym
oraz ustawy o gospodarce nieruchomo5ciami. Przepisy nie reguluj4 formy zawarcia umowy,

jednak ze wzglgd6w dowodowych zalecane jest, aby zostala ona zawarta w formie pisemnej,
1

tak aby zabezpieczy6 interesy jednostki w przypadku nieuregulowania nale2no6ci. Ponadto w

zwi4zku

z

brakiem szczeg6lowych danych dotycz4cych zajmowanych powierzchni pod

reklamg kontroluj4cy

nie m6gl ustalid wysokoSci oplaty za kaZdy rozpoczQty

m./2 powierzchni reklamowej, tak, aby mo2na bylo por6wna6 wysokodci zastosowania co

najmniej minimalnych stawek za udostgpnienie miejsca z obowi4zuj4cymi w tym zakresie
zan4dzeniami Prezydenta Miasta Bialegostoku w sprawie stawek czynszu z tytulu najmu i

dzieriawy nieruchomo3ci stanowiqcych zqs6b Miasta Bialystok tj. Zarzqdzeniem Nr 599/18 z
dnia 21 maja 2018 roku

i

Zarz4dzeriem Nr 815/19 z dnia 12 wrzeSnia 2019 rokL/.W trakcie

kontroli wskazano Pani,

i

iz w

przypadku udostgpniania terenu wok6l plac6wki jak

pomieszczeri wewnqtrz przedszkola konieczne jest stosowanie sig do wydanych

w tym

zakresie Zarz4dzefi Prezydenta Miasta Bialegostoku.

W wyniku analizy przyznawania

i

wyplaty skladnik6w wynagrodzeri dla nauczycieli

w tym min. dodatku stazowego, w jednym przypadku stwierdzono zari2on4 wyplatg dodatku
dla nauczyciela o 1%. W okresie objgtym kontrol4 dokon),vrano wyplaty dodatku sta2owego

w wysokodci 1l%o, natomiast zgodnie z przedlo2or4 dokumentacj4 uprawniony nauczyciel
byl do wyplaty dodatku stazowego w wysoko6ci 12%. Pismo, kt6re nie zostalo uwzglgdnione
do wyplaty dodatku w wyZszej wysokodci znajdowalo sig w aktach osobowych pracownika

i dotyczylo odbyego przez pracownika stazu pracy na stanowisku pomoc nauczyciela. Pismo
wydane zostalo przez Powiatowy Urz4d Pracy w Bialymstoku. W dniu l6 czerwca 2020 roku
dokonano naliczenia zanizonego dodatku stazowego dla nauczyciela w wysoko5ci 800,70 zl

brutto z wyr6wnaniem od dnia 01 puldziemika 2017 roku do dnia 01 czerwca 2020 roku.
Wyplaty dodatku stazowego w wysokodci 564,74 zl netto potwierdzono w WB nr

0057 /2020

z dnia 16.06.2020 r. w zwiqzku z poryzszyrn odst4piono od wydania zaleceri pokontrolnych
w tym zakesie.
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