BK II/0913/6/2007

Pabianice 18.07.2007r.

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach
mgr Janina miechowicz

Na podstawie postanowie § 26 i 27 Zasad Sprawowania Kontroli Nast pnej oraz Kontroli
Przestrzegania Procedur Kontroli stanowi cych zał cznik do Uchwały Nr 68/02 Zarz du
Powiatu Pabianickiego z dnia 21 pa dziernika 2002 roku w sprawie sprawowania kontroli
nast pnej oraz kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej , przesyłam
wyst pienie pokontrolne do protokołu z kontroli przeprowadzonej w okresie od 30 maja do
22 czerwca 2007 roku w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach.
Zakresem kontroli obj to:
1. Procedury kontroli finansowej i ich stosowanie.
2. Kontrola co najmniej 5% wydatków poniesionych w latach 2004 – 2006 , w tym:
realizacja wydatków zwi zanych z wynagrodzeniami nauczycieli w oparciu o Uchwały
Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXVIII/175/2000 , Nr L/181/05 oraz Nr LXVII/298/06
i Nr LXXI/312/06.
3. Stosowanie Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w zakresie nali-czania 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.
Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia:
1. W dokumentacji opisuj cej procedury kontroli finansowej brak postanowie pkt.16 zał -cznika do Komunikatu Ministra Finansów , dotycz cego rejestracji odst pstw od stoso-wania przyj tych procedur , instrukcji lub wytycznych ( str. 2 protokołu z kontroli ).
W trakcie trwania kontroli uzupełniono dokumentacj opisuj c przyj te w jednostce
procedury kontroli finansowej ( str. 2 protokołu z kontroli ).
2. Brak dokumentów wiadcz cych o przeprowadzeniu bada rynku na zakupy o warto ci
poni ej 6.000 EURO ( nie wymagaj ce stosowania przepisów ustawy prawo zamówie
publicznych ) dotycz ce poniesionych w 2004 roku wydatków na zakup wyposa enia do
pracowni komputerowych ( str. 10 protokołu z kontroli ).
3. Brak tabeli wynagrodze zasadniczych dla pracowników nie b d cych nauczycielami,
opracowanej na podstawie obowi zuj cych przepisów ( str. 10 protokołu z kontroli ).
Tabela opracowana w trakcie trwania kontroli ( str. 10 protokołu z kontroli ).
4. Niezgodne kategorie zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowisku sprz tacz/
/sprz taczka z kategoriami okre lonymi dla tego stanowiska w zał czniku do Rozporz dze-nia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorz dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz du tery-torialnego ( str. 11 protokołu z kontroli ).
5. Nie odpowiadaj ce przyznanym kategoriom zaszeregowania wynagrodzenia zasadnicze
specjalisty ds. ksi gowo ci i inspektora bhp ( str. 11 protokołu z kontroli ).
Wymienione w pkt. 4 , 5 uchybienia naprawione w trakcie trwania kontroli , pracownicy o
których mowa w pkt. 4 , 5 wyrazili pisemne zgody na zmian kategorii zaszeregowania nie
powoduj c zmiany wynagrodzenia zasadniczego ( str. 11 , 12 protokołu z kontroli ).
6. Wypłaty dwóm pracownikom dodatku za wykonywanie czynno ci dodatkowych , wypłat

- 2 którego nie przewiduj przepisy w/w Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 roku
zamiast wypłat za te czynno ci zwi kszonych premii jak wynika to regulaminu premiowania
jednostki ( str. 12 protokołu z kontroli ).
W przewidzianym w protokole terminie na wniesienie zastrze e do faktów uj tych w proto-kole lub wyja nie do ustale zawartych w protokole z kontroli , zastrze enia takie oraz
wyja nienia nie zostały przez jednostk wniesione.
Polecenia pokontrolne:
1. Przed dokonaniem zakupów nie wymagaj cych stosowania przepisów ustawy prawo zamó-wie publicznych , prowadzi badania rynku , stanowi ce podstaw wyboru dostawców
oraz dokumentacj z przeprowadzonych czynno ci wiadcz c o racjonalno ci wyboru.
2. Nie dokonywa wypłat dodatków do wynagrodze , których nie przewiduj przepisy
Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 roku , w przypadku wykonywania
dodatkowych czynno ci przez pracowników , zgodnie z postanowieniami regulaminu
premiowania mo na pracownikowi wypłaci zwi kszon premi za wykonywanie tych
czynno ci.
O realizacji w/w polece powiadomi Starost Pabianickiego w formie pisemnej w terminie
14 dni od dnia otrzymania wyst pienia pokontrolnego.
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