Wył cznie do u ytku słu bowego

BK II/0913/6/2007
Pabianice 28.06.2007r.

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej od 30 maja do 22 czerwca 2007 roku przez inspektora
kontroli wewn trznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach Janusza Małkusa w
Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie Zarz dzenia nr 23/07 Starosty Pabianickiego
z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie upowa nienia do przeprowadzenia kontroli.
Zakres kontroli:
1. Stosowanie procedur kontroli finansowej.
2. Kontrola co najmniej 5% wydatków poniesionych w okresie 2004 – 2006 roku , w tym:
realizacja wydatków zwi zanych z wynagrodzeniami nauczycieli ponoszonych w oparciu
o Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXVIII/175/2000 , Nr L/181/05 , Nr LXVII/
/298/06 i Nr LXXI/312/06.
3. Stosowanie Rozporz dzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 roku w zakresie naliczania
i wypłat wynagrodze pracowników nie b d cych nauczycielami.
4. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urz dnicze , w tym na kierownicze stanowiska
urz dnicze w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorz dowych.
5. Dochody jednostki w okresie 2004 – 2006 roku.
Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 jest od 19.02.2007 roku mgr Janina miechowicz , pełni ca
obowi zki Dyrektora w okresie od 01.09.2006 roku do 19.02.2007 roku.
Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w okresie od 01.09.1993 roku do 31.08.2006 roku był mgr
Sławomir Wajdner.
Głównym Ksi gowym jest od 01.03.1991 roku mgr Barbara Wiracka.
Stosowanie procedur kontroli finansowej
Opis stosowanych w jednostce procedur kontroli finansowej zawiera Instrukcja kontroli fina-nsowej , zasad polityki rachunkowo ci , zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów
finansowo – ksi gowych wprowadzona Zarz dzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pabia-nicach z dnia 02.01.2005 roku. Postanowienia instrukcji obowi zuj od 01.01.2005 roku.
Zał cznikami do instrukcji s :
* zakładowy plan kont,
* instrukcja obiegu dokumentów finansowo – ksi gowych,
* opis procedur kontroli finansowej,
* wzory podpisów osób odpowiedzialnych za sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów ksi go-wych,
* instrukcja inwentaryzacyjna.
Powy sza instrukcja oraz zał czniki do instrukcji opracowana jest na podstawie aktualnie
obowi zuj cych przepisów.
W przypadku zmian przepisów stanowi cych podstaw opracowania w/w dokumentacji , sto-
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w tym aktualizacja podstaw prawnych opracowania instrukcji i zał czników do instrukcji.
Instrukcja kontroli finansowej , zasad polityki rachunkowo ci , zakładowego planu kont oraz
obiegu dowodów finansowo – ksi gowych opisuje:
* cel , metody i zasady prowadzenia kontroli finansowej,
* zasady gospodarki pieni nej ( gospodarki kasowej ) , gospodarki rodkami rzeczowymi,
gospodarki drukami cisłego zarachowania,
* zasady prowadzenia ewidencji finansowo – ksi gowej , w tym sporz dzania sprawozdaw-czo ci bud etowej , ewidencjonowania operacji gospodarczych , prowadzenia ksi g ra-chunkowych,
* zasady archiwizacji dokumentów.
Szczegółowy opis procedur kontroli finansowej zawarto w zał czniku do w/w instrukcji,
zatytułowanym „Procedury kontroli finansowej zwi zane z gromadzeniem i rozdysponowa-niem rodków bud etowych oraz gromadzeniu mienia w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach.
Powy szy zał cznik opracowano w oparciu o standardy kontroli finansowej , zawarte aktua-lnie w zał czniku do Komunikatu Ministra Finansów z dnia 30.06.2006 roku ( Dz.Urz.M.F.
z 2006r. Nr 7 , poz.58 ).
W trakcie trwania kontroli w/w opis procedur kontroli finansowej uzupełniono o brakuj ce
w opisie postanowienia pkt.16 zał cznika do Komunikatu Ministra Finansów dotycz ce reje-stracji odst pstw od stosowania przyj tych procedur , instrukcji , wytycznych tj. wskazano,
e wszystkie przypadki , w których ze wzgl du na nadzwyczajne okoliczno ci odst piono od
procedur , instrukcji lub wytycznych s uzasadniane , dokumentowane i zatwierdzane przez
Dyrektora jednostki lub upowa nionego pracownika.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w opisie procedur kontroli finansowej wszystkie do-kumenty ksi gowe powinny podlega kontroli pod wzgl dem formalno – rachunkowym,
merytorycznym przez upowa nione osoby oraz wydatki okre lone w tych dokumentach po-winny by zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora jednostki.
Tak e ka dy dokument ksi gowy powinien podlega kontroli zgodno ci operacji gospodar-czych i finansowych z planem finansowym oraz kompletno ci i rzetelno ci dokumentów
dotycz cych w/w operacji. Odpowiedzialno za prowadzenie w/w kontroli przypisano Głó-wnemu Ksi gowemu jednostki.
Wykaz podpisów osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i zatwierdzenie dowodów ksiego-wych jest zał cznikiem nr 1 do protokołu z kontroli.
Stosowanie procedur w zakresie kontroli dokumentów pod wzgl dem merytorycznym , for-malno – rachunkowym oraz prowadzenia kontroli zgodno ci operacji gospodarczych i fina-nsowym z planem finansowym sprawdzono na podstawie n/w list płac oraz faktur za marzec
2006 roku i luty 2007 roku.
Sprawdzono:
a) listy płac;
* marzec 2006 roku – nr 25 - 3.174,80 zł brutto,
- nr 26 - 1.996,20 zł brutto,
- nr 27 - 14.449,97 zł brutto,
- nr 28 - 65.201,09 zł brutto,
- nr 29 - 2.642,64 zł brutto,
- nr 30 - 9.852,40 zł brutto,
- nr 31 - 7.596,60 zł brutto,
- nr 32 - 1.107,32 zł brutto,
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- nr 34 - 2.184,65 zł brutto,
- nr 35 - 366,75 zł brutto,
* luty 2007 roku – nr 14 - 49.277,99 zł brutto,
- nr 15 - 21.493,47 zł brutto,
- nr 16 - 3.603,74 zł brutto,
- nr 17 - 2.115,98 zł brutto,
- nr 18 - 10.026,38 zł brutto,
- nr 19 - 7.733,04 zł brutto,
- nr 21 - 2.077,14 zł brutto,
- nr 22 376,37 zł brutto,
- nr 23 - 4.841,65 zł brutto,
Wszystkie listy płac sprawdzone pod wzgl dem merytorycznym i formalno - rachunkowym
przez osoby wymienione w zał czniku nr 1 do protokołu z kontroli.
Listy płac podpisane tak e przez Głównego Ksi gowego celem potwierdzenia zgodno ci wy-płat z planem finansowym jednostki.
Wydatki okre lone w listach płac zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora jednostki.
Listy płac dotycz ce wypłat nauczycieli sprawdzał pod wzgl dem merytorycznym zast pca
dyrektora , listy płac pracowników administracji i obsługi – kierownik administracyjno – gos-podarczy.
b) faktury;
* marzec 2006 roku;
- nr 30/267/56 z 31.03.2006r. – za zu ycie energii elektrycznej , kwota 2.771,89 zł,
- nr FLZ 06038069/003/06 z 15.03.2006r. – usługi telekomunikacyjne , kwota 605,01 zł,
- nr 621/06 z 07.03.2006r. – zakup artykułów gospodarczych , kwota 218,54 zł,
- nr 83/2006/03/II z 20.03.2006r. – za przegl d i konserwacj systemu monitoringu , kwota
488,00 zł,
- nr 23/2006 z 22.03.2006r. – zakup druków cisłego zarachowania ( wiadectwa szkolne ),
kwota 173,24 zł,
- nr 15/1285/06 z 10.03.2006r. – zakup licencji na u ytkowanie programów komputerowych,
kwota 4.270,00 zł,
- nr 1745/06 z 09.03.2006r. – za prenumerat prasy , kwota 221,20 zł,
* luty 2007 roku;
- nr VGO/00471254/07 z 28.02.2007r. – pobór gazu do celów grzewczych , kwota 4.693,96 zł
- nr 235/2007 z 27.02.2007r. – zakup tuszu do drukarek , kwota 69,00 zł,
- nr 574/07 z 22.02.2007r. – zakup artykułów gospodarczych , kwota 153,51 zł,
- nr 1121/2007/Z/II z 22.02.2007r. – wywóz nieczysto ci , kwota 63,34 zł,
- nr 61/07 z 21.02.2007r. – naprawa kserokopiarki , kwota 237,90 zł,
- nr FLZ 06038069/002/07 z 14.02.2007r. – usługi telekomunikacyjne , kwota 230,99 zł,
- nr 56/2007 z 09.02.2007r. – za szkolenie , kwota 85,00 zł.
Wszystkie faktury sprawdzone pod wzgl dem merytorycznym przez kierownika administra-cyjno – gospodarczego , pod wzgl dem formalno – rachunkowym przez osob wymienion
w zał czniku nr 1 do niniejszego protokołu.
Faktury zawieraj tak e podpisy Dyrektora jednostki , zatwierdzaj cego wydatki okre lone w
fakturach do wypłaty oraz Głównego Ksi gowego , potwierdzaj cego zgodno wydatków z
planem finansowym.
Instrukcja obiegu dokumentów finansowo – ksi gowych sporz dzona w formie tabelarycznej
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ilo sporz dzanych egzemplarzy , miejsca i termin przekazywania dokumentów.
Tak e w instrukcji wskazano osoby odpowiedzialne za prowadzenie kontroli dokumentów
pod wzgl dem merytorycznym i formalno – rachunkowym , wymienione w zał czniku nr 1
do niniejszego protokołu.
Instrukcja inwentaryzacyjna opisuje zasady prowadzenia inwentaryzacji w drodze:
a) spisu z natury,
b) potwierdzenia sald,
c) porównania danych ksi g rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji real-nej warto ci tych składników.
Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust.1 ustawy o rachunkowo ci w instrukcji wymieniono
składniki maj tkowe podlegaj ce inwentaryzacji w/w metodami.
W oparciu o postanowienia art. 26 ust.3 ustawy o rachunkowo ci okre lono terminy i cz stot-liwo prowadzenia inwentaryzacji.
Zgodnie z postanowieniami instrukcji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
w drodze spisu z natury rodków trwałych i pozostałych rodków trwałych ( wyposa enia )
przeprowadzanej co najmniej raz w ci gu 4 lat Dyrektor jednostki powinien powoła komisj
inwentaryzacyjn w składzie co najmniej 3 osobowym. Zadania tej komisji szczegółowo zos-tały opisane w instrukcji , w tym wskazano na konieczno sporz dzenia przez komisj
sprawozdania opisowego z przebiegu spisu z natury oraz sporz dzenie protokołu rozlicze
wyników inwentaryzacji.
Ostatnia inwentaryzacja w drodze spisu z natury rodków trwałych , pozostałych rodków
trwałych ( wyposa enia ) została przeprowadzona w pa dzierniku 2006 , powy sz inwenta-ryzacj obj to tak e warto ci niematerialne i prawne.
Inwentaryzacja przeprowadzona została na podstawie Zarz dzenia nr 16 Dyrektora Zespołu
Szkół nr 1 z dnia 2 pa dziernika 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji skła-dników maj tkowych szkoły na dzie 31.10.2006 roku.
Zgodnie z powy szym zarz dzeniem stanowi cym zał cznik nr 2 do protokołu z kontroli,
Dyrektor powołał komisj inwentaryzacyjn w składzie 7 osobowym , w tym przewodnicz -cy komisji. Termin rozpocz cia inwentaryzacji ustalono na dzie 19.10.2006 roku , zako -czenie inwentaryzacji na dzie 31.10.2006 roku.
Jak wynika z arkuszy spisu z natury w/w terminie inwentaryzacja została przeprowadzona.
Zgodnie z § 3 Zarz dzenia oraz postanowie instrukcji inwentaryzacyjnej komisja inwentary-zacyjna powinna tak e dokona oceny spisywanego maj tku , tj. zwróci uwag na składniki
maj tkowe uszkodzone , nie nadaj ce si do dalszego u ytkowania , celem odpisania ich ze
stanu.
Inwentaryzacja została przeprowadzona w sposób prawidłowy , potwierdzeniem przeprowa-dzenia inwentaryzacji była sporz dzona dokumentacja obejmuj ca:
* arkusze spisu z natury , podpisane przez członków komisji inwentaryzacyjnej oraz osoby
materialnie odpowiedzialne , zawieraj ce daty i miejsce prowadzenia spisu , podpisy osób
wyceniaj ce arkusze,
* sprawozdanie opisowe komisji inwentaryzacyjnej z przebiegu spisu z natury ( zał cznik
nr 3 do protokołu z kontroli ),
* protokół rozlicze wyników inwentaryzacji ( zał cznik nr 4 do protokołu z kontroli ).
Zgodnie z w/w protokołem nie stwierdzono ró nic inwentaryzacyjnych , natomiast jak wyni-ka z protokołu cz
pozostałych rodków trwałych ( wyposa enia ) znajduj cych si w po-mieszczeniach gospodarczych powinna zosta zlikwidowana w terminie do ko ca marca
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Zgodnie z protokołem zniszczenia z 29.03.2007 roku wskazane przez komisj pozostałe rod-ki trwałe ( wyposa enie ) nie nadaj ce si do dalszego u ytkowania z uwagi na zniszczenie
na skutek długotrwałego u ytkowania zostały fizycznie zlikwidowane , tj. cz
zniszczonych
przedmiotów przekazano do kotłowni i spalono , elementy metalowe zniszczonych przedmio-tów sprzedano jako złom.
Likwidacji podlegało 77 przedmiotów wyposa enia o ł cznej warto ci ewidencyjnej 1.250,26
zł.
Poprzednia inwentaryzacja w drodze spisu z natury rodków trwałych i pozostałych rodków
trwałych ( wyposa enia ) przeprowadzona została w listopadzie 2002 roku na podstawie
Zarz dzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z dnia 31.10.2002 roku , zatem dotrzymano posta-nowie art. 26 ust.3 ustawy o rachunkowo ci oraz instrukcji inwentaryzacyjnej o przeprowa-dzaniu w/w inwentaryzacji co najmniej raz w ci gu 4 lat.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowo ci oraz instrukcji inwentaryzacyjnej Zespół
Szkół co roku prowadzi inwentaryzacj kasy w drodze spisu z natury wg stanu na koniec roku
kalendarzowego , dokumentuj c przeprowadzenie inwentaryzacji protokołami z jej przepro-wadzenia. Inwentaryzacja kasy w 2006 roku przeprowadzona w dniu 29.12.2006 roku przez
komisj w składzie 3 osobowym. Inwentaryzacj obj to gotówk w kasie ( stan 0,00 zł w dniu
spisu ) oraz czeki gotówkowe i kasowe dowody przychodowe.
Tak e na koniec ka dego roku prowadzona przez Głównego Ksi gowego inwentaryzacja w
drodze potwierdzenia sald ( potwierdzenia sald rachunków bankowych , zobowi za wobec
kontrahentów ) oraz porównania danych ksi g rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacji realnej warto ci składników maj tkowych obj tych t metod inwentaryzacji,
wymienionych w art. 26 ust.1 pkt.3 ustawy o rachunkowo ci.
Dokumentacj przeprowadzonej inwentaryzacji w drodze weryfikacji stanowiły protokoły z
przeprowadzonych weryfikacji , w tym zestawienia wg stanu na koniec roku kalendarzowego
stanu rozrachunków publiczno – prawnych , z bud etem , pracownikami , nale no ci sporny-ch.
Instrukcja kasowa Zespołu Szkół została zawarta w wymienionej na str.1 niniejszego protokołu Instrukcji kontroli finansowej , zasad polityki rachunkowo ci , zakładowego planu kont
oraz obiegu dowodów finansowo – ksi gowych.
Instrukcja opisuje sposób przechowywania gotówki i druków cisłego zarachowania w kasie,
sporz dzania raportów kasowych , prowadzenia gospodarki kasowej w jednostce oraz okre la
zakres obowi zków i odpowiedzialno ci kasjera za prowadzenie kasy.
Zgodnie z instrukcj osoba pełni ca obowi zki kasjera zobowi zana jest do zło enia deklara-cji o ponoszeniu odpowiedzialno ci materialnej za powierzone rodki pieni ne i inne war-to ci. Deklaracja taka znajduje si w aktach osobowych osoby pełni cej aktualnie obowi zki
kasjera.
Zgodnie z instrukcj przekazywanie obowi zków kasjera powinno by dokonywane w obec-no ci Głównego Ksi gowego lub osoby przez niego wyznaczonej na podstawie protokołu
zdawczo – odbiorczego.
Zgodnie z zapisami instrukcji pogotowie kasowe ustalono na kwot 1,500,00 zł.
W trakcie trwania kontroli sprawdzono raporty kasowe za miesi c marzec 2006 roku ( raport
nr 3/06 ) i za miesi c luty 2007 roku ( raport nr 2/07 ). Raporty sporz dzone za okresy jedne-go miesi ca , zgodnie z instrukcj kasow raporty powinny by sporz dzane za okres nie dłu- szy ni miesi c , raporty podlegały sprawdzeniu przez Głównego Ksi gowego ( podpisy na
raportach wiadcz ce o dokonaniu kontroli raportów ).
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formalno – rachunkowym przez upowa nione osoby oraz Głównego Ksi gowego potwierdza-j cego zgodno wydatków z planem finansowym , wydatki zatwierdzane do wypłaty przez
Dyrektora jednostki.
Nie stwierdzono przekroczenia ustalonego przez jednostk pogotowia kasowego.
Przychody kasowe obejmowały: wpłaty gotówki pobranej z banku na podstawie czeków go-tówkowych , wpłaty czynszu przez dwóch najemców za wynajem lokali w budynku szkoły,
spłaty zobowi za byłej kasjerki warsztatów szkolnych oraz w marcu 2006 roku opłaty za
przeprowadzone egzaminy zawodowe dla 5 osób w zawodzie dekarz.
Rozchody kasowe obejmowały: odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy , zapła-ty za drobne zakupy , zwrot kosztów delegacji oraz wypłaty wynagrodze dla nielicznej gru-py pracowników nie posiadaj cych rachunków oszcz dno ciowo – rozliczeniowych.
Zgodnie z postanowieniami zakładowego planu kont , zawieraj cego wykaz stosowanych w
jednostce kont , opis ich funkcjonowania oraz powi za mi dzy kontami jednostka prowadzi
ksi gi inwentarzowe dla rodków trwałych , pozostałych rodków trwałych , warto ci niema-terialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.
Kontrola 5% wydatków poniesionych w latach 2004 - 2006
W trakcie trwania kontroli sprawdzono wydatki zwi zane z:
A. Wynagrodzeniami nauczycieli , ponoszone w oparciu o uchwały Rady Powiatu Pabianic-kiego Nr XXVIII/175/2000 , Nr L/181/05 , Nr LXVII/298/06 i Nr LXXI/312/06.
B. Zakupami wyposa enia do pracowni komputerowych.
Ad A) Wymienione Uchwały wprowadzały regulaminy okre laj ce wysoko oraz szczegóło-we warunki przyznawania nauczycielom dodatków , a tak e wysoko i warunki wypłat
nauczycielom innych składników wynagrodze wynikaj cych ze stosunku pracy.
Uchwała Nr XXVIII/175/2000 z dnia 21.09.2000 roku obowi zywała do 31.12.2004 roku,
Uchwała Nr L/181/05 z dnia 20.01.2005 roku obowi zywała w 2005 roku.
Uchwała Nr LXVII/298/06 z dnia 23.02.2006 roku oraz Uchwała Nr LXXI/312/06 z dnia
20.04.2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/298/06 obowi zywały w 2006 roku.
W oparciu o postanowienia regulaminów wprowadzonych w/w Uchwałami kontrol obj to
wypłacane w jednostce dodatki: funkcyjne , motywacyjne , za warunki pracy za wychowawst-wo klasy , za opiek nad nauczycielami odbywaj cymi sta w jednostce oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
Jak wynika z postanowie regulaminów wprowadzonych Uchwałami Nr XXVIII/175/2000 i
Nr L/181/05 w uzgodnieniu ze zwi zkami zawodowymi powinny zosta opracowane i wpro-wadzone w terminie nie dłu szym ni 30 dni od daty wej cia w ycie wymienionych uchwał
zakładowe kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych i przyznawania nagród ze spec-jalnego funduszu nagród.
Powy sze kryteria zawarte zostały w uzgodnionym ze zwi zkami zawodowymi 19.12.2001r.
Regulaminie okre laj cym wysoko oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach dodatków: za wysług lat , motywacyjnego , funkcyjnego,
za warunki pracy , wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora nych zast -pstw , przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Powy szy regulamin opracowano w oparciu o wymieniony powy ej regulamin wprowadzony
Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXVIII/175/2000 z dnia 21.09.2000 roku.
Jako kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych oraz nagród ze specjalnego funduszu
nagród przyj to wymienione w § 2.1. regulaminu wprowadzonego Uchwał Rady Powiatu z
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Poniesione przez jednostk wydatki w latach 2004 – 2006 , zgodnie ze sprawozdaniami
Rb-27S wynosiły:
* w 2004 roku – 2.332.004,80 zł,
* w 2005 roku – 2.197.256,06 zł,
* w 2006 roku – 2.221.811,33 zł.
Sprawdzone w oparciu o karty wynagrodze , listy płac , rozliczenia godzin ponadwymiaro-wych wydatki realizowane na podstawie wymienionych w niniejszym protokole Uchwał
Rady Powiatu Pabianickiego wynosiły:
* w 2004 roku – 102.060,80 zł , tj. 4,4% poniesionych w tym roku wydatków,
* w 2005 roku – 115.736,58 zł , tj. 5,3% poniesionych wydatków,
* w 2006 roku – 130.595,23 zł , tj. 5,9% poniesionych wydatków.
Powy sze wydatki wg rodzajów prezentuje zestawienie sporz dzone na podstawie kart
wynagrodze nauczycieli.
2004r.
2005r.
2006r.
---------------------------------------------------* Dodatki;
funkcyjny
15.000,00 zł
15.000,00 zł
17.642,00 zł
motywacyjny
9.284,00 zł
10.036,00 zł
14.895,97 zł
za wychowawstwo
10.758,00 zł
10.236,00 zł
10.231,61 zł
za opiek sta u
2.706,00 zł
1.122,00 zł
1.127,00 zł
za warunki pracy
333,20 zł
999,60 zł
957,95 zł
* Fundusz nagród
8.950,00 zł
9.800,00 zł
9.100,00 zł
* Godziny ponadwym.
55.029,60 zł
68.542,98 zł
76.640,70 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem
102.060,80 zł
115.736,58 zł
130.595,23 zł
W okresie obj tym kontrol dodatki funkcyjne otrzymywali:
1) Dyrektorzy jednostki – przyznany przez Starost Pabianickiego dodatek funkcyjny w
latach 2004 – 2005 oraz za dwa miesi ce 2006 roku wynosił 650,00 zł/miesi cznie.
Za okres 6 m-cy dodatek przyznany byłemu Dyrektorowi jednostki wynosił 836,00 zł/
/miesi cznie. Dodatek funkcyjny przyznany obecnemu Dyrektorowi jednostki , pełni -cego obowi zki Dyrektora w okresie od 01.09.2006 roku do 19.02.2007 roku wynosił
731,50 zł/miesi cznie.
2) Wicedyrektorzy ( 2 etaty ) otrzymywali dodatki w latach 2004 – 2005 w wysoko ci po
300,00 zł/miesi cznie. W roku 2006 w wysoko ci 300,00 i 400,00 zł/miesi cznie.
Dodatek dla Wicedyrektorów przyznawany przez Dyrektora jednostki.
Miesi czne wysoko ci dodatków funkcyjnych nie przekraczały wysoko ci obliczonych na
podstawie cytowanych regulaminów , tj.:
* 60% pobieranego przez Dyrektora jednostki wynagrodzenia zasadniczego,
* 30% wynagrodzenia zasadniczego Wicedyrektorów.
Dodatki za wychowawstwo klasy i opiek sta u naliczane były zgodnie z cytowanymi regula-minami od wynagrodzenia zasadniczego przysługuj cemu nauczycielowi mianowanemu , w
wysoko ci dolnej granicy przysługuj cego dodatku , tj. 2% tego wynagrodzenia.
Przyznany przez Starost Pabianickiego dodatek motywacyjny Dyrektorowi jednostki wyno-sił w latach 2004 – 2005 oraz w okresie dwóch miesi cy 2006 roku – 300,00 zł/miesi cznie.
Dodatek motywacyjny dla byłego Dyrektora w okresie 6 m-cy 2006 roku wynosił 522,50 zł/
/miesi cznie. Obecny Dyrektor otrzymywał dodatek w wysoko ci 418,00 zł/miesi cznie.
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Nr 53/2000 Zarz du Powiatu Pabianickiego z 09.10.2000 roku w sprawie ustalenia rodków
w 2000 roku na dodatki motywacyjne oraz dodatki za warunki pracy w szkołach i placów-kach prowadzonych przez Powiat Pabianicki , wydanego na podstawie § 16 regulaminu
wprowadzonego wymienion w niniejszym protokole Uchwał Rady Powiatu Pabianickie-go Nr XXVIII/175/2000.
Uchwała Zarz du Nr 53/2000 straciła moc wraz z wej ciem w ycie , obowi zuj cej od dnia
01.01.2005 roku Uchwały Nr L/181/05 Rady Powiatu Pabianickiego.
Zgodnie z § 1 Uchwały Zarz du Nr 53/2000 wysoko rodków finansowych na wypłaty do-datków motywacyjnych dla nauczycieli powinna wynosi w 2004 roku – 10,00 zł w skali
miesi ca na etat kalkulacyjny.
W roku 2005 wysoko rodków finansowych na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nau-czycieli powinna wynosi 1% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
bez wynagrodzenia Dyrektora , w 2006 roku – 1,015% w/w kwoty z wył czeniem wynagro-dzenia Dyrektora i jego zast pców.
Przyznane przez Dyrektora dodatki motywacyjne dla Wicedyrektorów w 2006 roku wynosiły
do wrze nia , odpowiednio: 104,00 zł/miesi cznie i 90,00 zł/miesi cznie.
Od wrze nia po 174,00 zł/miesi cznie. Powy sze dodatki nie przekraczały 40% wynagrodze-nia zasadniczego w/w osób , tj. górnej granicy wysoko ci dodatku motywacyjnego jaki mogli
otrzymywa Wicedyrektorzy i pozostali nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach o -wiatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.
Dodatki motywacyjne dla nauczycieli , w tym Wicedyrektorów przyznawane były na okresy
6 m-cy , co było zgodne z postanowieniami cytowanych w niniejszym protokole regulaminów
wskazuj cych , e dodatek motywacyjny przyznaje si na czas okre lony , nie krótszy ni
6 m-cy i nie dłu szy ni jeden rok szkolny.
Pismo Dyrektora Zespołu Szkół skierowane do działu ksi gowo ci jednostki dotycz ce przyz-nanych dodatków motywacyjnych dla Wicedyrektorów i nauczycieli na okres od 01.09.2006
roku do 28.02.2007 roku jest zał cznikiem nr 5 do protokołu z kontroli.
W roku 2004 Dyrektor mógł wypłaci dodatki motywacyjne nauczycielom w wysoko ci
6.100,80 zł ( 50,84 etatu kalkulacyjnego ) , wypłacono 5.684,00 zł.
W roku 2005 mo na było wypłaci dodatki nauczycielom w wysoko ci 9.174,88 zł , wypłaco-no 6.436,00 zł.
W roku 2006 mo na było przeznaczy na wypłat dodatków motywacyjnych dla nauczycieli
kwot 8.216,53 zł , wypłacono 7.240,97 zł.
Zgodnie z postanowieniami regulaminów wprowadzonych na podstawie wymienionych w ni-niejszym protokole Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego , dodatki: funkcyjny , motywacyjny
za wychowawstwo , za opiek sta u wypłacane były z góry w terminach wypłat wynagrodze
zasadniczych za czas faktycznie przepracowany.
Od wrze nia 2004 roku wypłacany był dodatek za warunki pracy osobie zatrudnionej od w/w
daty na stanowisku pedagoga , w wysoko ci 5% wynagrodzenia zasadniczego tej osoby.
Wymieniona powy ej osoba zgodnie z Uchwał Nr 191/04 Zarz du Powiatu Pabianickiego z
dnia 03.09.2004 roku w sprawie przeniesienia nauczyciela z Poradni Psychologiczno – Peda-gogicznej do Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach na stanowisko pedagoga , zatrudniona zosta-ła na tym stanowisku na warunkach płacowych jakie obowi zywały w poradni.
Zgodnie z regulaminami cytowanymi w niniejszym protokole pracownicy zatrudnieni w pora-dniach psychologiczno – pedagogicznych otrzymuj dodatek , o którym mowa powy ej w
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Pismo Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z dnia 24.09.2004 roku skierowane do w/w pedagoga w
sprawie zachowania dotychczasowych warunków płacowych ( wynagrodzenia otrzymywane-go w poradni ) jest zał cznikiem nr 6 do protokołu z kontroli.
Dodatek za warunki płacy wypłacany był prawidłowo , z dołu w terminach wypłat wynagro-dze zasadniczych za czas faktycznie przepracowany.
Zgodnie z postanowieniami cytowanych w protokole z kontroli regulaminów , rodki finanso-we na wypłat nagród ze specjalnego funduszu nagród w okresie obj tym kontrol powinny
wynosi 1% planowanych rodków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli , w tym 80% tego
funduszu mógł przeznaczy Dyrektor na nagrody dla nauczycieli , pozostałe 20% tworzyło
fundusz nagród organu prowadz cego , z którego Starosta Pabianicki przyznał Dyrektorowi
nagrody w wysoko ci 2.000,00 zł w 2005 roku i 1.300,00 zł w 2006 roku.
W latach 2004 – 2006 wysoko wypłaconych nagród dla nauczycieli wynosiła:
* w 2004 roku – 8.950,00 zł , mo na było wypłaci 10.010,00 zł,
* w 2005 roku – 7.800,00 zł , mo na było wypłaci 9.250,00 zł,
* w 2006 roku – 7.800,00 zł , mo na było wypłaci 8.728,00 zł.
Rozliczenie planowanego odpisu na nagrody z funduszu nagród za lata 2004 – 2006 jest zał -cznikiem nr 7 do protokołu z kontroli.
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe , w tym godziny dora nych zast pstw wypłaca-ne były w okresie obj tym kontrol zgodnie z postanowieniami cytowanych w niniejszym
protokole regulaminów z dołu , za czas faktycznie przepracowany w wysoko ciach liczonych
wg wymienionych regulaminów.
Podstaw wypłat stanowiły miesi czne rozliczenia przepracowanych godzin ponadwymiaro-wych i dora nych zast pstw sporz dzane przez Wicedyrektora ds. pedagogicznych.
W latach 2004 – 2006 ilo ci godzin ponadwymiarowych , w tym dora nych zast pstw wyno-siły odpowiednio:
* w 2004 roku – 2.432,7 godzin,
* w 2005 roku – 2.896,0 godzin,
* w 2006 roku – 3.275,0 godzin.
Wyst puj cy wzrost ilo ci godzin ponadwymiarowych zwi zany był ze zmniejszaj c si
w okresie obj tym kontrol ilo ci etatów nauczycielskich przy w praktyce nie zmiennej
ilo ci klas. Np. ilo ci etatów kalkulacyjnych nauczycieli , ł cznie z etatem Dyrektora wy-nosiły odpowiednio: 51,84 etatu w 2004 roku , 44,71 etatu w 2005 roku , 39,04 etatu w
2006 roku przy ilo ci klas: 27 na koniec 2004 roku , 26 na koniec 2005 roku i 24 na koniec
2006 roku.
Ad B) Zgodnie z analiz opisow do sprawozdania Rb-27S za rok 2004 jednostka wydatko-wała kwot 30.000,00 zł na zakup wyposa enia do powstaj cych dwóch pracowni kompu-terowych.
Jak wynika ze sprawdzonych w trakcie kontroli faktur cało zakupów realizowana była w
grudniu 2004 roku.
Zgodnie z zestawieniem faktur dotycz cych wyposa enia w/w pracowni komputerowych,
b d cych zał cznikiem do pisma skierowanego do Wydziału O wiaty i Wychowania doty-cz cego wykorzystania przez jednostk rodków finansowych przyznanych przez Powiat
Pabianicki na wyposa enie pracowni komputerowych i modernizacj klatki schodowej,
zakupy wyposa enia pracowni komputerowych obejmowały:
* zakup materiałów wyposa eniowych ( aluzje , wykładzina dywanowa , listwy przypodło-gowe , elementy sieci elektrycznej ) – 4.363,05 zł,
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* zakup mebli biurowych ( biurka , stoliki , regały , krzesła biurowe ) – 16.906,80 zł,
* zakup sprz tu komputerowego ( 4 zestawy komputerowe i monitory ) – 6.910,78 zł.
Poniesione wydatki w/w grupach zakupów nie przekraczały kwoty 6.000 EURO netto , w
zwi zku z powy szym nie istniał obowi zek stosowania przepisów ustawy prawo zamó-wie publicznych.
Powy sze zakupy nie były obj te post powaniami o udzielenie zamówie publicznych.
Dokonuj c powy szych zakupów jednostka powinna przeprowadzi badania rynku u kilku
potencjalnych kontrahentów , wybieraj c najkorzystniejsze oferty.
Dokumentów wiadcz cych o przeprowadzeniu takich bada ( np. pisemnych ofert , notatek
z przeprowadzonego rozeznania rynku ) nie przedstawiono.
Wymienione na str. 9 niniejszego protokołu pismo do Wydziału O wiaty i Wychowania oraz
zestawienie faktur dotycz ce wyposa enia pracowni komputerowych s zał cznikiem nr 8 do
protokołu z kontroli.
Zamawiaj c sprz t komputerowy jednostka wskazała w zamówieniu , potwierdzonym przez
Wydział O wiaty i Wychowania , e sprz t b d cy przedmiotem zamówienia zostanie zaku-piony dla placówki prowadz cej działalno o wiatow .
Zgodnie z art. 83 ust.1 pkt.26 lit.A ustawy o podatku od towarów i usług i akcyzowym dla
placówek o wiatowych stawka podatku VAT wynosi 0%. Zgodnie z w/w przepisem dostawca
sprz tu zastosował zerow stawk podatku na zakup tego sprz tu.
Ł cznie sprawdzone wydatki , po uwzgl dnieniu wydatków poniesionych na zakupy dla pot-rzeb powstaj cych pracowni komputerowych wyniosły w 2004 roku – 132.060,80 zł , co
stanowiło – 5,7% wydatków poniesionych przez jednostk w tym roku.
Stosowanie Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w zakresie
naliczania i wypłat wynagrodze pracowników nie b d cych nauczycielami
Podstaw naliczania i wypłat wynagrodze pracowników samorz dowych nie b d cych nau-czycielami , zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz du terytorial-nego jest obowi zuj ce od dnia 7 sierpnia 2005 roku Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia
2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz dowych zatrud-nionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz du terytorialnego ( Dz.U. z 2005r.
Nr 146 , poz.1222 , z pó . zm. ).
Zgodnie z powy szym Rozporz dzeniem jednostka powinna mie sporz dzon tabel miesi -cznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie b d cych nauczycielami,
opracowan w oparciu o stosown Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego oraz tabel punkto-wych rozpi to ci dla poszczególnych kategorii zaszeregowania , stanowi c zał cznik nr 1
do rozporz dzenia.
Tabela w sposób poprawny została przez jednostk opracowana w trakcie trwania kontroli.
Powy sza tabela opracowana w dniu 06.06.2007 roku jest zał cznikiem nr 9 do protokołu.
Podstaw wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w/w
tabeli ustalono w oparciu o aktualnie obowi zuj ca Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego
Nr LXIX/305/06 z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie wynagradzania pracowników nie
b d cych nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach o wiatowych prowadzonych
przez Powiat Pabianicki , przyjmuj c zgodnie z Uchwał wysoko najni szego wynagrodze-nia zasadniczego w wysoko ci 600,00 zł i warto jednego punktu – 4 zł.
Zgodnie z § 3.5Rozporz dzenia opracowuj c tabel skorzystano z mo liwo ci zwi kszenia i
zmniejszenia miesi cznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach
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Na koniec 2006 roku jednostka zatrudniała 6 pracowników administracji , w tym 5 osób na
pełnych etatach ( Główny Ksi gowy , Kierownik administracyjno – gospodarczy , specjalista
ds. ksi gowo ci , dwóch samodzielnych referentów ) oraz inspektor ds. bhp , zatrudniony na
1/3 etatu.
Wynagrodzenie zasadnicze Głównego Ksi gowego w wysoko ci 1.575,00 zł/miesi cznie
brutto oraz dodatek funkcyjny w wysoko ci 250,00 zł/miesi cznie brutto nie przekraczały
wysoko ci wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego , okre lonych w zał czniku
nr 3 do rozporz dzenia , tabela I , poz.6 , tj. kwoty 3.290,00 zł wynagrodzenia zasadniczego
i 1,280,00 zł dodatku funkcyjnego.
Oprócz Głównego Ksi gowego dodatek funkcyjny otrzymywał Kierownik administracyjno - gospodarczy w wysoko ci 205,00 zł/miesi cznie brutto , osobie zatrudnionej na w/w stano-wisku , zgodnie z zał cznikiem nr 3 do rozporz dzenia , tabela II , pkt.V , poz.3 przysługuje
dodatek funkcyjny , którego wysoko obliczona w oparciu o w/w tabel , tabel stawek
dodatku funkcyjnego ( zał cznik nr 2 do rozporz dzenia ) oraz kwot najni szego wynagro-dzenia zasadniczego , okre lon w wymienionej na str.10 tego protokołu Uchwale Rady
Powiatu mo e wynosi do 480,00 zł/miesi cznie.
Na konie 2006 roku jednostka zatrudniała 7 pracowników obsługi na n/w stanowiskach:
* sprz tacz / sprz taczka – 5 osób,
* wo ny – 1 osoba,
* rzemie lnik – 1 osoba.
Wszystkie wymienione osoby zatrudnione na pełnym etacie.
Po sprawdzeniu akt osobowych , w tym umów o prac wszystkich pracowników administracji
i obsługi , stwierdzono n/w nieprawidłowo ci:
1) Niezgodne kategorie zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach sprz -czy / sprz taczek z kategoriami ustalonymi dla tego stanowiska w zał czniku nr 3 do roz-porz dzenia , tabela II , pkt.I , poz.59.
Zgodnie z rozporz dzeniem I – V kategoria zaszeregowania dla tych stanowisk , faktycznie
4 osobom ustalono VI kategorie zaszeregowania , jednej VII kategori zaszeregowania.
Aneks do umowy o prac z 17.05.2006 roku dotycz cy podwy ki wynagrodzenia w roku
2006 sprz taczce , której przyznano VII kategori zaszeregowania jest zał cznikiem nr 10
do protokołu z kontroli.
Zgodnie z przyznanymi kategoriami zaszeregowania wynagrodzenie zasadnicze brutto w/w
osób powinno wynosi , co najmniej 832,00 zł/miesi cznie dla VI kategorii i 886 zł/miesi -cznie dla VII kategorii. Faktycznie wymienione osoby otrzymywały wynagrodzenie w
wysoko ci 746,00 zł i 756,00 zł co odpowiadało IV kategorii zaszeregowania.
2) Nie odpowiadaj ce przyznanym kategori zaszeregowania wynagrodzenia zasadnicze:
specjalisty ds. ksi gowo ci i inspektora ds. bhp.
a) zgodnie z przyznan XIV kategori specjali cie ds. ksi gowo ci ( maksymaln dla tego sta-nowiska ) , osoba ta powinna otrzymywa wynagrodzenie zasadnicze w wysoko ci co naj-mniej 1.336,00 zł , faktyczni otrzymywała 1.300,00 zł,
b) zgodnie z przyznan XII kategori zaszeregowania inspektorowi bhp , osoba ta powinna
otrzymywa wynagrodzenie zasadnicze w wysoko ci co najmniej 1.192,00 zł w przelicze-niu na pełny etat , tj. 397,50 zł , otrzymywała 380,00 zł , tj. 1.140,00 zł w przeliczeniu na
pełny etat.
W trakcie trwania kontroli Dyrektor jednostki , powołuj c si na przepisy Rozporz dzenia
Rady Ministrów z 02.08.2005 roku wystosował do wszystkich wymienionych powy ej osób
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wynagrodzenia zasadniczego , uzyskuj c zgod od wszystkich adresatów pism.
Pismo takie z dnia 14.06.2007 roku skierowane do sprz taczki dotycz ce zmiany kategorii
zaszeregowania z VII na IV , z akceptacj przez pracownika powy szej zmiany jest
zał cznikiem nr 11 do protokołu z kontroli.
Zgodnie z § 10 rozporz dzenia w ramach posiadanych rodków mo e by utworzony fundusz
premiowy , wysoko oraz warunki przyznawania i wypłacania premii powinien okre la zak-ładowy regulamin premiowania.
Zgodnie z wymogami rozporz dzenia jednostka posiada taki regulamin.
Zgodnie z regulaminem premiowania:
* fundusz premiowy tworzony w ramach rodków na wynagrodzenia osobowe , wysoko
funduszu uzale niona od rodków pozostaj cych w dyspozycji placówki,
* premie wypłacane w okresach miesi cznych razem z wynagrodzeniem zasadniczym,
* podstaw naliczania premii jest wynagrodzenie zasadnicze , wynikaj ce z osobowego
zaszeregowania , za czas faktycznie przepracowany,
* oceny wykonanych zada b d cych podstaw naliczania premii dokonuje bezpo redni
przelozony pracownika i wnioskuje o przyznanie premii do Dyrektora,
* za wykonanie zada okre lonych w regulaminie przysługuje premia w wysoko ci 20%
wynagrodzenia zasadniczego,
* maksymalnie premia mo e by wypłacona w wysoko ci 50% wynagrodzenia zasadniczego,
podwy szon premi mog otrzymywa pracownicy wykonuj cy zadania dodatkowe.
W roku 2006 wypłacano premie wszystkim pracownikom administracji i obsługi w wysoko -ciach nie wy szych ni 20% wynagrodzenia zasadniczego na podstawie wniosków sporz -dzanych przez Kierownika administracyjno – gospodarczego , podlegaj cych zatwierdzeniu
przez Dyrektora jednostki.
Wnioski takie o przyznanie premii regulaminowej za grudzie 2006 roku s zał cznikiem
nr 12 do protokołu z kontroli.
W przypadku wypłat nagród przepisy rozporz dzenia nie wskazuj na konieczno opraco-wania regulaminów lub kryteriów przyznawania nagród , zgodnie z § 9 rozporz dzenia
nagrody powinny by wypłacane za osi gni cia w pracy zawodowej.
Jak wynika z kart wynagrodze , nagrody z funduszu nagród przyznano w 2006 roku pi ciu
pracownikom administracji i obsługi na ł czn kwot 2.950,00 zł.
W roku 2006 zgodnie z rozporz dzeniem wypłacano dodatki za wieloletni oraz za prac w
porze nocnej.
Dodatek za prac w porze nocnej wypłacany był dwóm pracownikom obsługi , którzy w okre-sie grzewczym byli palaczami c.o. , dodatek naliczano zgodnie z § 13.1 rozporz dzenia.
Niezgodnie z postanowieniami rozporz dzenia wypłacano dodatek za tzw. omiatanie ( zamia-tanie np. po remontach , terenów poza budynkiem szkoły ) , w wysoko ci 15% wynagrodze-nia zasadniczego.
Takiego dodatku nie przewiduj przepisy cytowanego rozporz dzenia , natomiast w przypad-ku wykonywania czynno ci dodatkowych , zgodnie z regulaminem premiowania mo e by
przyznana wy sza premia.
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urz dnicze , w tym na kierownicze
stanowiska urz dnicze
Zgodnie z art. 3a ustawy o pracownikach samorz dowych , obowi zuj cym od dnia 7 sierpnia
2005 roku , wprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o zmianie ustawy o
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o systemie o wiaty ( Dz.U. z 2005r. Nr 122 , poz.1020 ) nabór kandydatów na wolne stano-wiska urz dnicze , w tym na kierownicze stanowiska urz dnicze powinien by otwarty i kon-kurencyjny , czyli nast powa w drodze konkursu.
W okresie od dnia obowi zywania w/w art. 3a ustawy o pracownikach samorz dowych do
dnia zako czenia kontroli w jednostce nie zatrudniono adnego pracownika na stanowisku
urz dniczym lub kierowniczym stanowisku urz dniczym.
Dochody jednostki w okresie 2004 – 2006 roku
Dochody jednostki w latach 2004 – 2006 wynosiły odpowiednio:
1) W 2004 roku – 54.431,34 zł , w tym:
a) dochody z wynajmu pomieszcze – 30.401,00 zł,
b) wpływy ze sprzeda y wyrobów i usług – 18.044,92 zł , dotyczyły zapłat nale no ci przez
odbiorców wyrobów i usług zlikwidowanych z dniem 31.08.2004 roku warsztatów szkol-nych,
c) odsetki od nieterminowych wpłat – 119,87 zł , dotyczy zapłaconych odsetek od nale no -ci wymienionych w pkt. b,
d) odsetki bankowe – 647,55 zł,
e) zwrot podatku VAT od wiadczonych usług i sprzeda y wyrobów przez zlikwidowane
warsztaty szkolne,
f) spłata niedoboru kasowego przez był kasjerk warsztatów szkolnych – 200,00 zł,
2) W 2005 roku – 60.498,94 zł , w tym:
a) dochody z wynajmu pomieszcze – 28.859,50 zł,
b) wpływy z usług – 1.148,00 zł,
* 820,00 zł – za umieszczenie reklamy na budynku szkoły w trakcie obchodów 90 - lecia
szkoły,
* sprzeda dokumentacji przetargowej,
c) wpływy ze sprzeda y wyrobów po zlikwidowanych warsztatach szkolnych – 1.900,02 zł,
d) odsetki od nieterminowych płatno ci – 140,40 zł , z tytułu nieterminowych zapłat za sprze-dane wyroby po zlikwidowanych warsztatach szkolnych,
e) odsetki bankowe – 699,63 zł,
f) otrzymane darowizny od pabianickich przedsi biorstw z okazji 90 – lecia istnienia szkoły
- 8.000,00 zł,
g) spłata niedoboru kasowego przez był kasjerk warsztatów szkolnych – 600,00 zł,
h) refundacja wynagrodze – 16.800,06 zł , refundacja wynagrodze trzech murarzy zatrud-nionych w ramach robót publicznych na podstawie zawartych umów z Urz dem Pracy do
wykonania prac remontowych w budynku szkoły,
i) zwrot za energi elektryczn z tytułu rozlicze energii elektrycznej za 2004 rok wg faktur
koryguj cych Zakładu Energetycznego – 2.308,67 zł,
j) inne – 42,66 zł.
3) W 2006 roku – 36.264,72 zł , w tym:
a) dochody z wynajmu pomieszcze – 28.317,50 zł,
b) za sprzeda dokumentacji przetargowej – 492,00 zł,
c) za przeprowadzony egzamin eksternistyczny dla pi ciu osób w zawodzie dekarz – 2.783,00
zł,
d) spłata niedoboru kasowego przez był kasjerk warsztatów szkolnych – 1.251,92 zł,
e) odsetki bankowe – 774,27 zł,

- 14 f) zwrot nale no ci z tytułu zas dzonego wynagrodzenia – 1.987,84 zł,
g) odsetki od nieterminowych wpłat od nieterminowej zapłaty zas dzonego wynagrodzenia
- 201,00 zł,
h) zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia prze Dyrektora Zespołu Szkół za organizac-j i przeprowadzenie egzaminów maturalnych w 2005 roku – 357,24 zł , powy szy zwrot
niesłusznie pobranych wynagrodze stanowił realizacj polece pokontrolnych z kontroli
przeprowadzonej w szkołach w styczniu 2006 roku,
i) inne –99,95 zł.
Wymieniony w pkt.3a zwrot nale no ci z tytułu zas dzonego wynagrodzenia dotyczył wyp-łaty byłemu nauczycielowi praktycznej nauki zawodu nienale nych dodatków do wynagro-dzenia za okres wrzesie 2002 roku – luty 2003 roku , na podstawie wyroku z 26.04.2004
roku. W tym okresie nauczyciel pozostawał w stanie nieczynnym , zas dzone wynagrodze-nie dotyczyło dodatku sta owego i z tytułu specjalizacji zawodowej za w/w okres.
Wskutek odwołania si jednostki od wyroku o którym mowa powy ej S d uznał roszczenia
jednostki , nakazuj c zwrot do jednostki przedmiotowych dodatków.
Uzyskiwane przez jednostk dochody z tytułu wynajmu pomieszcze dotyczyły:
1. Wynajmu pomieszczenia o powierzchni 30m2 na prowadzenie w budynku szkolnym bufetu
szkolnego , na podstawie umów najmu zawieranych na okres roku szkolnego tj. wrzesie - czerwiec roku nast pnego , w czerwcu 2005 i 2006 roku bufet nie prowadził działalno ci,
a umowa na rok szkolny 2006/2007 została zawarta na okres 11.09.2006r. – 11.06.2007r.
W okresie ferii zimowych bufet nie prowadzi działalno ci i zgodnie z umowami najmu za
ten okres nie pobierany jest czynsz.
W okresie obj tym kontrol wysoko miesi cznego czynszu brutto , ł cznie z podatkiem
VAT wynosiła;
* 01.09.2003r. – 30.06.2004r. – 550,00 zł,
* 01.09.2004r. – 31.12.2004r. – 550,00 zł,
* 01.01.2005r. – 30.05.2005r. – 569,00 zł,
* 01.09.2005r. – 31.12.2006r. – 569,00 zł, od 01.01.2007r. – 575,00 zł.
2. Wynajem sal lekcyjnych Szkole Biznesu s.c. z Pabianic w pi tki i soboty.
W okresie obj tym kontrol obowi zywały n/w umowy;
* z 03.09.2003 roku , zawarta na okres 03.09.2003r. – 31.01.2004r. na wynajem 10 sal
lekcyjnych , czynsz 800,00 zł/miesi cznie brutto,
* z 02.02.2004roku , zawarta na okres 02.02.2004r. – 30.06.2004r. , te na wynajem 10
sal lekcyjnych , czynsz 800,00 zł/miesi cznie brutto,
* z 01.09.2004 roku , zawarta na okres 01.09.2004r. – 30.06.2005r. na wynajem 8 sal
lekcyjnych , czynsz 900,00 zł/miesi cznie brutto,
* z 01.09.2005 roku , zawarta na okres 01.09.2005r. – 30.06.2006r. na wynajem 6 sal
lekcyjnych , czynsz 900,00 zł/miesi cznie brutto , od 02.11.2005 roku czynsz obni o-ny do 800,00 zł/miesi cznie brutto na mocy umowy z 02.11.2005 roku,
* z 07.08.2006 roku , zawarta na okres 07.08.2006r. – 30.06.2007r. , czynsz za wynajem
jednego pomieszczenia 200,00 zł/miesi cznie brutto , w tym okresie wynajmowano 4
sale lekcyjne.
Czynsz za wynajem wymienionych w pkt. 1 , 2 pomieszcze obejmował te zu ycie energii
elektrycznej , wod , cieki , ogrzewanie.
3. Wynajem nieruchomo ci znajduj cej si przy ulicy Wspólnej w Pabianicach na podstawie
zawartej 16.12.1997 roku umowy najmu.
Umowa zawarta z najemc zawarta przez Zespół Szkół Budowlanych w Pabianicach.
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Zespół Szkół Budowlanych , zgodnie z aneksem do umowy z dnia 03.09.2001 roku wynajmu-j cym jest Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach.
Powy ej wymieniony aneks podpisany przez najemc oraz Dyrektora i Głównego Ksi gowe-go Zespołu Szkół nr 1 jest zał cznikiem nr 13 do protokołu z kontroli.
Przedmiotowa umowa zawarta została na czas nieokre lony.
Zgodnie z umow najemca zobowi zany jest do ponoszenia na własny koszt:
a) prowadzenia konserwacji i remontów wynikaj cych z u ytkowania nieruchomo ci,
b) wywozu nieczysto ci i utrzymania porz dku , ogrzewania u ytkowanych pomieszcze ,
c) ponoszenia kosztów zu ytej energii , wody i odprowadzania cieków , a tak e kosztów
ubezpieczenia nieruchomo ci.
Jak wynika z tre ci umowy wynajmuj cy wyraził zgod na prowadzenie prac budowlanych
zwi zanych z budow przez najemc budynku magazynowego , z tym e po upływie 20 lat
poniesione przez najemc nakłady przejd na własno Skarbu Pa stwa reprezentowanego
przez wynajmuj cego.
Czynsz najmu w praktyce w okresie zawarcia umowy w cało ci stanowił dochody wynajmu-j cego.
Powy szy czynsz ustalono na kwot 1.200,00 zł/miesi cznie, podwy szany ka dego roku o
75% wska nika inflacji ogłaszanego przez GUS.
Liczony w powy szy sposób czynsz w okresie obj tym kontrol wynosił;
* w 2004 roku – 1.751,00 zł/miesi cznie brutto,
* w 2005 roku – 1.797,00 zł/miesi cznie brutto,
* w 2006 roku – 1.825,00 zł/miesi cznie brutto , od 01.01.2007 roku – 1.839,00 zł/miesi cz-nie brutto.
W latach 2002 , 2003 nie podwy szano czynszu , wyrównanie opłat czynszowych , tj. zap-łata ró nicy mi dzy nale nym czynszem wg umowy a czynszem zapłaconym w 2002 i 2003
roku miała miejsce w 2004 roku na mocy aneksu do umowy z pocz tku 2004 roku.
Roczne zmiany czynszu wprowadzane tak e na mocy aneksów do umowy.
Zgodnie z § 7 pkt.3 umowy po upływie 10 lat od dnia podpisania , tj. od dnia 16.12.2007 roku
Czynsz zostanie ustalony wg nowych zasad.
Do roku 2003 dochody z wynajmu nieruchomo ci wskazywały na wysok opłacalno tego
najmu , od 2003 roku , tj. poboru podatku od nieruchomo ci od placówek o wiatowych , któ-re uzyskuj dochody z tytułu najmu lokali , nieruchomo ci na działalno gospodarcz ,
dochodowo wynajmu nieruchomo ci przy obecnych stawkach czynszu uległa znacznemu
ograniczeniu.
Jak wynika z deklaracji podatku od nieruchomo ci za lata 2005 i 2006 podatek od tej nieru-chomo ci wynosił 17.004,00 zł/rocznie i w takich wysoko ciach został przez jednostk
zapłacony. Dochody netto z wynajmu nieruchomo ci , w tym okresie wyniosły odpowiednio:
* w 2005 roku – 17.675,41 zł,
* w 2006 roku – 17.950,82 zł.
W okresie obj tym kontrol wszyscy najemcy płacili regularnie czynsz w terminach okre -lonych w umowach. Podstaw opłat czynszowych stanowiły faktury , wystawiane za ka dy
miesi c najmu.
Na dzie 31.05.2007 roku jednostka posiada nale no ci wymagalne , nie wyegzekwowane
nale no ci na kwot 59.001,16 zł , naliczone odsetki od w/w kwoty wg stanu na koniec
I półrocza wynosz 32.814,06 zł.
Wykaz naliczonych odsetek , sporz dzony przez Głównego Ksi gowego jednostki jest
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Wymienione powy ej nale no ci dotycz :
1. Nale no ci byłej kasjerki warsztatów szkolnych z tytułu przywłaszczenie powierzonych
jej pieni dzy w okresie grudzie 1999 roku – grudzie 2000 roku na kwot 49.797,55 zł.
Zgodnie z wyrokiem S du Rejonowego w Pabianicach , s d zobowi zał w/w do napra-wienia wyrz dzonej szkody w ci gu 3 lat i 8 m-cy od daty uprawomocnienia si wyroku,
tj. od 17.12.2001 roku.
Jak wynika z rozlicze dotycz cych spłat niedoboru kasowego , kasjerka od wrze nia 2002
roku spłacała swoje zobowi zania w wysoko ci 50,00 zł/miesi cznie.
W dniu 11.04.2006 roku Dyrektor jednostki wyst pił z wnioskiem do komornika S du
Rejonowego o egzekucj nale no ci wraz z odsetkami od dnia 01.09.2005 roku , tj. daty
naprawienia szkody , zgodnie z wyrokiem S du.
Egzekucja komornicza rozpocz ta od wrze nia 2006 roku , nale no ci od w/w osoby wg
stanu na 31.05.2007 roku – 45.290,73 zł , naliczone odsetki 9.776,12 zł.
2. Nale no ci 2 najemców lokali u ytkowych z 2000 roku za nieopłacony czynsz , w 2000
roku.
Dotyczyło to wynajmowanych pomieszcze przez Zespół Szkół Budowlanych,
a) czynsz za maj – sierpie 2000 roku i za usługi telekomunikacyjne w wysoko ci 8.879,23
zł , naliczone odsetki – 16.797,24 zł,
b) czynsz za lipiec – sierpie 2000 roku w wysoko ci 4.831,20 zł , naliczone odsetki na
kwot 6.240,70 zł.
W obu przypadkach pod koniec 2000 roku zło ono pozwy do s du o zapłat nale no ci,
uzyskuj c nakazy zapłaty , stanowi ce podstaw egzekucji komorniczej.
W obu przypadkach jednostka otrzymała postanowienia komorników o umorzeniu egze-kucji z uwagi na brak prowadzonej działalno ci przez dłu ników ( w jednym przypadku
spółk z o.o. , w drugim przedsi biorstwo prywatne ).
W dniu 04.04.2007 roku jednostka zło yła pozew do s du o zmian w post powaniu na-kazowym , tj. dochodzenia nale no ci od wspólników spółki.
W przypadku przedsi biorstwa , trwaj działania zmierzaj ce do ustalenia adresu przedsi -biorcy za po rednictwem Centralnego Biura Adresowego w Warszawie.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w ksi ce kontroli jednostki.
Protokół sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach.
Kontrolowana jednostka mo e zło y zastrze enia w formie pisemnej do faktów uj tych w
protokole w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu oraz wyja nienia do ustale zawar-tych w protokole w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
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