Wył cznie do u ytku słu bowego

BK II /0913/7/2007

Pabianice 25.07.2007r.

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w okresie od 2 lipca do 19 lipca 2007 roku przez
inspektora kontroli wewn trznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach Janusza
Małkusa w Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie Zarz dzenia Nr 30/07 Starosty Pabianickie-go z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie upowa nienia do przeprowadzenia kontroli oraz
Zarz dzenia nr 32/07 Starosty Pabianickiego z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie zmiany
Zarz dzenia Nr 30/07.
Zakresem kontroli obj to:
1. Dochody jednostki w latach 2005 – 2006 i I półroczu 2007 roku , w tym;
a) sprawdzenie umów najmu z najemcami wynajmuj cymi pomieszczenia w budynkach
Centrum,
b) sprawdzenie innych umów na podstawie których realizowane były dochody w okresie
obj tym kontrol ,
c) dochody ze sprzeda y zb dnych składników maj tkowych.
2. Rozliczenia kosztów kursów prowadzonych w latach 2005 – 2006 i I półroczu 2007
roku na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urz dem Pracy w Pabianicach.
3. Nale no ci i zobowi zania na koniec I półrocza 2007 roku.
4. Egzekucja nale no ci w okresie obj tym kontrol .
5. Przeprowadzone inwentaryzacje składników maj tkowych w 2006 roku.
Dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego jest od dnia 01.09.2006 roku mgr Sławomir
Wajdner.
Dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego w okresie od 01.01.2004 roku do 01.09.2006
roku był mgr Krzysztof Tomczak.
Ksi gowo Centrum prowadzi od dnia 01.01.2004 roku Danuta Jardzioch , zatrudniona w
okresie 01.01.2004r. – 31.10.2006r. na stanowisku starszej ksi gowej , od 01.11.2006 roku
p.o. Głównego Ksi gowego.
Dochody jednostki w latach 2005 – 2006 i I półroczu 2007 roku
W okresie obj tym kontrol dochody Centrum Kształcenia Praktycznego wynosiły:
1) W 2005 roku – 202.958,21 zł , tym;
a) dochody z wynajmu pomieszcze – 124.171,20 zł,
b) wpływy z prowadzonych kursów – 14.900,00 zł,
c) wpływy z tytułu rozlicze zu ytej wody i odprowadzania cieków przez Zespół Szkół nr 1
w Pabianicach – 2.222,12 zł,
d) dochody z tytułu refundacji wynagrodze przez Powiatowy Urz d Pracy – 60.407,26 zł,
e) odsetki bankowe – 663,56 zł,
f) odsetki od nieterminowych płatno ci z tytułu wynajmu pomieszcze – 594,07 zł.
2) W 2006 roku – 316.604,88 zł , w tym;
a) dochody z wynajmu pomieszcze – 171.558,94 zł,
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c) wpływy z tytułu rozlicze zu ytej wody i odprowadzania cieków przez Zespół Szkół nr 1
i najemców pomieszcze oraz rozlicze z tytułu zu ytej energii elektrycznej przez najem-ców pomieszcze – 7.657,28 zł,
d) wpływy ze sprzeda y wyrobów odlewniczych – 31.627,50 zł,
e) wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych – 67.044,25 zł,
f) odsetki bankowe – 573,32 zł,
g) odsetki od nieterminowych płatno ci – 893,59 zł.
3) W okresie I półrocza 2007 roku – 466.950,03 zł , w tym;
a) dochody z wynajmu pomieszcze – 83.509,06 zł,
b) wpływy z prowadzonych kursów – 39.300,00 zł,
c) wpływy z tytułu rozlicze za wod , cieki i energi elektryczn – 13.590.21 zł,
d) wpływy ze sprzeda y wyrobów odlewniczych – 320.733,65 zł,
e) wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych – 3.860,00 zł,
f) dochody z tytułu refundacji wynagrodze – 1.907,86 zł,
g) zwrot podatku od nieruchomo ci – 2.239,00 zł,
h) odsetki bankowe – 356,34 zł,
i) odsetki od nieterminowych płatno ci – 1.453,91 zł.
Informacje opisowe do sprawozda finansowych o uzyskanych dochodach przez Centrum w
latach 2005 – 2006 i I półroczu 2007 roku stanowi zał cznik nr 1 do protokołu z kontroli.
Uzyskane dochody w 2006 roku i I półroczu 2007 roku ze sprzeda y wyrobów odlewniczych
dotycz przej tej przez Centrum Kształcenia Praktycznego działalno ci gospodarczej po zlik-widowanym w dniu 31.10.2006 roku , działaj cym jako samodzielna jednostka do w/w daty
Gospodarstwie Pomocniczym.
Powy sze Gospodarstwo zostało zlikwidowane na mocy Uchwały Zarz du Powiatu Pabianic-kiego Nr 442/06 z dnia 16.10.2006 roku w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego
funkcjonuj cego przy Centrum Kształcenia Praktycznego. Z dniem 01.11.2006 roku pracow-nicy Gospodarstwa zostali zatrudnieni w Centrum , które tak e z w/w dat przej ło składniki
maj tkowe , zobowi zania i nale no ci Gospodarstwa.
Powodem likwidacji Gospodarstwa była malej ca sprzeda Gospodarstwa , brak perspektyw
znalezienia nowych odbiorców wyrobów Gospodarstwa.
Jak wynika ze sprawozda finansowych Gospodarstwa oraz ewidencji ksi gowej Centrum
dotycz cej działalno ci przej tej po zlikwidowanym Gospodarstwie , sprzeda wyrobów i
usług wynosiła:
* w I półroczu 2005 roku – 349.681,35 zł , w tym sprzeda wyrobów 337.077,69 zł,
* w I półroczu 2006 roku – 301.983,24 zł , w tym sprzeda wyrobów 301.963,24 zł,
* w I półroczu 2007 roku – 293.029,54 zł i w cało ci dotyczyła sprzeda y wyrobów.
Konsekwencj likwidacji Gospodarstwa i przej ciem prowadzonej działalno ci tej jednostki
przez Centrum jest tak e zwi kszenie dochodów Centrum o wpływy z rozlicze z najemcami
z tytułu zu ycia energii elektrycznej. Do dnia likwidacji Gospodarstwa z uwagi na podpisan
przez Gospodarstwo umow na dostawy energii elektrycznej dla Gospodarstwa i Centrum,
powy sze rozliczenia prowadzone były mi dzy Gospodarstwem i najemcami.
Dochody z wynajmu pomieszcze realizowane były w okresie obj tym kontrol na podstawie
zawartych w roku 2004 umów najmu i umów zawieranych w latach 2005 – 2006 z nowymi
najemcami oraz umów zawartych 29.12.2006 roku zmieniaj cych warunki najmu , tj. obni e-nie stawki czynszu od 01.01.2007 roku o kwot 1,40 zł za m2 wynajmowanych powierzchni,
stanowi c równowarto podatku od nieruchomo ci , płatnego od pocz tku 2007 roku przez
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Wszyscy najemcy pismami jednostki z dnia 01.02.2007 roku zostali poinformowani o ci -cym na nich obowi zku składania deklaracji podatku od nieruchomo ci oraz dokonywaniu
przez nich zapłat podatku od nieruchomo ci do Urz du Miasta Pabianic.
W powy szych pismach wskazano tak e podstawy prawne zmiany płatnika podatku od nie-ruchomo ci , tj. przepisy art. 7 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedno-lity Dz.U. z 2006r. Nr 122 , poz.844 ).
Pismo takie skierowane do jednego z najemców jest zał cznikiem nr 2 do protokołu.
Z uwagi na zapłat przez jednostk w styczniu 2007 roku zaliczki na podatek od nieruchomo-sci w wysoko ci 1/12 podatku naliczonego w deklaracji podatku od nieruchomo ci na rok
2007 , nie przyj tej przez Urz d Miasta Pabianic z uwagi na opisane powy ej zmiany płatni-ka podatku od 2007 roku , Centrum pismem z dnia 09.02.2007 roku wyst piło do Urz du
Miasta Pabianic o zwrot wpłaconej kwoty. W zwi zku z powy szym powy szy zwrot podat-ku stanowi dochody I półrocza 2007 roku wykazywane w sprawozdawczo ci finansowej.
Powy ej wymienione pismo z Centrum z 09.02.2007 roku jest zał cznikiem nr 3 do protoko-łu z kontroli.
Jak wynika ze sprawdzonych w trakcie kontroli umów najmu , aneksów do zawartych umów,
faktur wystawianych co miesi c najemcom , okre laj cych wysoko miesi cznych opłat czy-nszowych:
* wysoko miesi cznych opłat czynszowych za 1m2 wynajmowanych pomieszcze wynosiła
9,00 zł netto plus 22% VAT w latach 2005 – 2006 , z wyj tkiem aktualnie najwi kszego na-jemcy , który w 2006 roku sukcesywnie powi kszał wielko wynajmowanych powierzch-ni. Do kwietnia 2006 roku za wynajem pomieszcze o powierzchni 361,2 m2 w styczniu i
420,5 m2 w lutym i marcu miesi czna stawka czynszu za 1m2 wynajmowanych powierzch-ni wynosiła tak jak dla pozostałych najemców 9,00 zł netto , od kwietnia do 15 listopada za
wynajem 738,55 m2 – 8,00 zł netto , od 16 listopada za wynajem pomieszcze przeznaczo-nych na działalno produkcyjn o powierzchni 815m2 – 8,00 zł netto oraz 5,00 zł netto za
wynajem pomieszcze magazynowych o powierzchni 262 m2,
* aktualnie wg umów z 29.12.2006 roku miesi czne stawki czynszu wynosz 7,60 zł netto za
1m2 wynajmowanych powierzchni oraz 6,60 zł netto dla w/w najemcy za wynajem pomie-szcze na cele produkcyjne oraz 4,00 zł netto za wynajem pomieszcze magazynowych,
* ustalone stawki czynszu obejmuj tak e koszty ogrzewania wynajmowanych pomieszcze ,
wywozu nieczysto ci , poboru wody i odprowadzania cieków ( w przypadku najemcy,
wynajmuj cego pomieszczenia na prowadzenie jadłodajni rozliczenie zu ycia wody i odp-rowadzania cieków nie uj te w stawce czynszu , odr bne rozliczenia za korzystanie z tych
mediów na podstawie wystawianych przez jednostk faktur ),
* koszty zu ycie energii elektrycznej przez najemców nie s uj te w opłatach czynszowych,
rozliczenie zu ycia energii elektrycznej przez najemców prowadzone na podstawie wskaza
podliczników instalowanych przez najemców , rozliczenie energii elektrycznej dokumento-wane odr bnymi fakturami wystawianymi przez Centrum , stanowi cymi podstaw wno-szenia przez najemców zapłat za zu yt energi elektryczn ,
* umowy najmu zawarte s na okres do 31.12.2009 roku , z wyj tkiem umowy najmu na wy-najem pomieszcze na prowadzenie jadłodajni zawartej na okres do 02.02.2010 roku.
W roku 2005 wynajmowano pomieszczenia 7 najemcom , w tym: 5 przez cały rok , jednemu
w okresie 01.02 – 31.08.2005 roku , jednemu od pa dziernika 2005 roku.
Na pocz tek 2005 roku wielko wynajmowanych powierzchni wynosiła 1.334,2 m2 , na ko-niec 2005 roku – 1.400,2 m2.
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w okresie stycze – listopad 2006 roku , jednemu od marca 2006 roku , jednemu od grudnia
2006 roku.
Na pocz tek 2006 roku wielko wynajmowanych powierzchni wynosiła 1.405,4 m2 , na ko-niec 2006 roku – 2.352,28 m2.
Znacz cy wzrost wielko ci wynajmowanych powierzchni zwi zany był przede wszystkim z
powi kszanie w trakcie 2006 roku powierzchni wynajmowanych przez aktualnie najwi ksze-go najemc , wielko wynajmowanych pomieszcze przez tego najemc wynosiła odpowie-dnio:
* 361,2 m2 w styczniu 2006 roku,
* 420,5 m2 w okresie luty – marzec 2006 roku,
* 738,55 m2 w okresie od kwietnia do 15 listopada 2006 roku,
* 1.077,0 m2 od 16 listopada 2006 roku.
Jak wynika ze sprawdzonych w trakcie kontroli umów najmu , jeden z najemców wynajmu-j cy w roku 2005 pomieszczenia o powierzchni 247 m2 rozwi zał umow najmu z dniem
dniem 31.12.2005 roku.
Natomiast od 01.01.2006 roku wynaj to pomieszczenia dwóm nowym najemcom o ł cznej
powierzchni 252,2 m2.
Tak e w roku 2006 Centrum Kształcenia Praktycznego wynajmowało pomieszczenia praco-wni audiowizualnej na prowadzenie kursów ( dwie umowy , ł cznie cztery dni kursów ),
uzyskany dochód z w/w najmów – 1.000,00 zł netto.
Aktualnie Centrum Kształcenia Praktycznego wynajmuje pomieszczenia 7 najemcom , ł cz-na powierzchnia wynajmowanych pomieszcze wynosi 1.866,0 m2 , w tym najwi kszy z
najemców wynajmuje pomieszczenia o powierzchni 1.077,0 m2 , pozostali o powierzchniach
nie przekraczaj cych 200 m2.
Umowa najmu z jednym z najemców wynajmuj cym pomieszczenia w 2006 roku o powierz-chni 387,8 m2 wygasła z dniem 31.12.2006 roku i najemca nie przedłu ył umowy najmu na
kolejne lata.
Z uwagi na problemy finansowe dwóch innych najemców , wynajmowane powierzchnie tym
najemcom zostały zmniejszone , w jednym przypadku ze 170,2 m2 w 2006 roku do 86 m2 od
pocz tku 2007 roku , w drugim przypadku do 55 m2 od lutego 2007 roku z 65 m2 do w/w
daty.
W 2007 roku nie wynaj to pomieszcze adnemu nowemu najemcy.
W trakcie trwania kontroli sprawdzono tak e poprawno nalicze podatku od nieruchomo -ci za lata 2005 , 2006 , stwierdzaj c bł dy w ustaleniu wysoko ci tego podatku.
W roku 2005 jednostka na podstawie deklaracji podatku od nieruchomo ci zło onej w Urz -dzie Miasta Pabianic w miesi ca styczniu 2005 roku naliczyła i zapłaciła podatek w wysoko- ci 20.364,30 zł.
Jak wynika z umów najmu w styczniu 2005 wielko wynajmowanych powierzchni wynosiła
1.334,20 m2 , a nie jak wykazano w deklaracji 1.224,2 m2.
Ponadto w trakcie 2005 roku wynaj to pomieszczenia dwóm nowym najemcom , zwi kszaj c
wielko wynajmowanych powierzchni , zatem w przypadku ka dej zmiany wynajmowanych
powierzchni nale ało dokonywa korekty deklaracji podatku od nieruchomo ci , czego nie
robiono.
Podatek od nieruchomo ci za 2005 rok naliczony w oparciu o umowy najmu powinien wyno-si 22.575,30 zł , niedopłata – 2.211,00 zł.
Sporz dzone przez kontroluj cego w trakcie trwania kontroli zestawienie wynajmowanych w
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Równie podobne bł dy miały miejsce w przypadku nalicze podatku od nieruchomo ci za
2006 rok.
Zgodnie ze zło onymi deklaracjami podatku od nieruchomo ci ( deklaracja ze stycznia i de-klaracja koryguj ca z maja ) naliczono podatek w wysoko ci 30.940,00 zł i w tej wysoko ci
podatek zapłacono Urz dowi Miasta Pabianic.
Jak wynika z umów najmu przyj ta do rozliczenia podatku powierzchnia wynajmowanych
w deklaracji zło onej w styczniu była wi ksza ni powierzchnia wynikaj ca z umów , zwi -szenie wynajmowanych powierzchni , które jak wynika z deklaracji koryguj cej miało mie-jsce w maju 2006 roku , wg umów ju od kwietnia 2006 roku dwaj dotychczasowi najemcy
zwi kszyli wielko wynajmowanych pomieszcze , nie skorygowano ( nie zło ono deklara-cji koryguj cej ) wielko ci wynajmowanych powierzchni od 16 listopada 2006 roku o wyna-jem dodatkowych 338,45 m2 powierzchni przez najwi kszego z najemców.
Naliczony podatek od nieruchomo ci za 2006 rok w oparciu o umowy powinien wynosi
31.876,00 zł , niedopłata – 936,00 zł
Sporz dzone przez kontroluj cego w trakcie trwania kontroli zestawienie wynajmowanych
powierzchni oraz rozliczenie podatku od nieruchomo ci za 2006 rok jest zał cznikiem nr 5
do protokołu z kontroli.
Osoba odpowiedzialna za naliczanie podatku od nieruchomo ci w trakcie trwania kontroli
przebywała na urlopie wypoczynkowym , w zwi zku z powy szym kontroluj cy nie miał mo- liwo ci uzyskania wyja nie w sprawie bł dnego naliczania wysoko ci podatku od nieru-chomo ci za lata 2005 , 2006.
Innymi umowami na podstawie których realizowano dochody Centrum Kształcenia Praktycz-nego w okresie obj tym kontrol były:
1) Umowy zawarte z Powiatowym Urz dem Pracy w Pabianicach na prowadzenie zleconych
przez Urz d Pracy szkole ( kursów ) dla osób bezrobotnych w zakresie tematycznym
„Własna firma – pracuj sam dla siebie”.
W roku 2005 przeprowadzono trzy szkolenia na podstawie trzech umów , którymi obj to
56 osób.
W roku 2006 przeprowadzono siedem szkole na podstawie o miu umów , którymi obj to
136 osób.
W I półroczu 2007 roku przeprowadzono siedem szkole na podstawie pi tnastu umów,
którymi obj to 131 osób.
2) Umowy zawarte z Powiatowym Urz dem Pracy w Pabianicach na:
a) zatrudnienie osób w ramach robót publicznych w 2005 roku , zgodnie z powy szymi umo-wami wynagrodzenia zatrudnionych osób w ramach robót publicznych podlegały refunda-cji w wysoko ci 800zł brutto plus składka ZUS w wysoko ci 17,99% w/w wynagrodzenia
na ka d zatrudnion osob za czas faktycznie przepracowany.
W ramach robót publicznych zatrudniono; sprz taczk , plastyka , informatyka , sekretark
na podstawie dwóch umów na okres 06.01 – 05.07.2005 roku i na okres 11.07 – 31.12.2005
roku oraz tak e na podstawie dwóch umów zawartych na okres 01.02 – 31.07.2005 roku i
03.08 – 31.12.2005 roku dwóch pracowników do prac gospodarczych.
Z niektórymi osobami zatrudnionymi w ramach robót publicznych zawarto umowy o prac
po okresie zatrudnienia w ramach robót publicznych , z w/w osób aktualnie pracuj osoby
zatrudnione na stanowiskach informatyka i sekretarki.
b) zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych palacza c.o. w okresie od 24.01.2007 roku do
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3) Umowa zawarta z MPK Łód w dniu 27.03.2007 roku na dostawy odlewów eliwnych w
okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2007 roku na kwot 121.900,00 zł netto plus
22% VAT.
Zawarcie tej umowy było wynikiem rozstrzygni tego na korzy Centrum przetargu na
dostawy wyrobów eliwnych.
Do ko ca czerwca 2007 roku sprzeda wyrobów odlewniczych w ramach realizacji tej
umowy wyniosła 56.843,00 zł netto , tj. 46,7% warto ci obj tej umow .
W roku 2006 i I półroczu 2007 roku Centrum realizowało dochody z tytułu sprzeda y zb d-nych składników maj tkowych. We wrze niu 2005 roku dokonano przegl du maszyn i urz -dze u ytkowanych przez funkcjonuj ce w tym okresie Gospodarstwo Pomocnicze oraz
Centrum Kształcenia Praktycznego pod kontem ich przydatno ci do dalszego u ytkowania.
W dniu 07.09.2005 roku jednostka wyst piła do Zarz du Powiatu Pabianickiego z pismem o
wyra enie zgody na sprzeda zb dnych maszyn i urz dze , doł czaj c do pisma protokół z
przegl du maszyn i urz dze z dnia 05.09.2005 roku , wyceny przeznaczonych do sprzeda y
maszyn i urz dze , ceny w/w składników maj tkowych zgodnie z wycenami były cenami
wywoławczymi , okre lonymi w zwi zku z planowan sprzeda tych składników w drodze
procedury przetargowej.
Ogółem przeznaczono do sprzeda y 36 maszyn i urz dze , wycenionych na kwot 81.600,00
zł netto.
Na posiedzeniu Zarz du Powiatu Pabianickiego w dniu 24.10.2005 roku , Zarz d wyraził
zgod na sprzeda w/w maszyn i urz dze w drodze procedury przetargowej , informuj c o
powy szym Dyrektora Centrum pismem z dnia 26.10.2005 roku.
Sprzeda rozpocz to w roku 2006 , ogółem w/w roku sprzedano 22 maszyny i urz dzenia
na kwot 64.710,00 zł netto , cena wywoławcza sprzedanych maszyn i urz dze wynosiła
56.400,00 zł netto.
W roku 2006 na podstawie odr bnych pozwole prowadzono tak e sprzeda złomu , zb d-dnych materiałów , narz dzi , uzyskuj c z tej sprzeda y dochód w wysoko ci 2.334,25 zł
netto.
W I półroczu 2007 roku sprzedano frezark pionow za cen 3.000,00 zł netto równ cenie
wywoławczej okre lonej w/w wycenach oraz dwie szlifierki za cen 860,00 zł netto.
Podstaw sprzeda y tych urz dze tak e była wyra ona zgoda Zarz du Powiatu na ich sprze-da .
Rozliczenie kosztów kursów prowadzonych w latach 2005 – 2006 i I półroczu
2007 roku na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urz dem Pracy w
Pabianicach
Kursy ( szkolenia ) prowadzono na podstawie wymienionych na str.5 niniejszego protokołu
umów zawieranych z Urz dem Pracy w Pabianicach , zgodnie z którymi Urz d Pracy zlecał
prowadzenie szkole .
Ł cznie w okresie obj tym kontrol przeprowadzono 17 szkole na podstawie 26 umów.
Liczba uczestników jednego szkolenia nie mogła by ni sza ni 10 osób i nie wy sza ni 25
osób. Od 2006 roku , cz
szkole była współfinansowana przez Uni Europejsk z Europe-jskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego przez Urz d Pracy projektu „Szan-sa na prac ” ( 3 umowy w ramach realizacji tego projektu w 2006 roku oraz 10 umów w
I półroczu 2007 roku ).
Rekrutacj osób na szkolenia prowadził bezpo rednio Urz d Pracy , przesyłaj c jednostce

- 7 wykazy osób skierowanych na poszczególne szkolenia , których zakres obejmował zagadnie-nia zwi zane z zało eniem i prowadzeniem własnej firmy , czas trwania szkolenia 40 godzin.
Przed rozpocz ciem szkole Centrum Kształcenia Praktycznego przedstawiało ofert realiza-cji szkole , zawieraj c preliminarz kosztów szkolenia , w tym koszt szkolenia jednego
uczestnika.
W powy szych preliminarzach kalkulowano:
* koszty bezpo rednie szkole , tj. wynagrodzenia wykładowców prowadz cych szkolenia,
koszty materiałów szkoleniowych ( ka dy uczestnik otrzymywał komplet materiałów, za-wieraj cy tematyk prowadzonych szkole , w tym kserokopie aktów prawnych oraz pły-t CD z nagraniem szkole ),
* koszty po rednie , w tym; koszty pomocnicze ( np. koszty zu ycia energii , wody , odpro-wadzania cieków , ogrzewania , ubezpiecze uczestników kursu ) , koszty adninistracyj-ne ( koszty zwi zane z organizacj kursów , w tym wynagrodzenia osób organizuj cych
szkolenia , przygotowuj cych materiały , rozliczaj cych szkolenia ).
Oferty , zawieraj ce preliminarze kosztów na prowadzenie szkole w terminach 12.03 16.03.2007 roku i 16.10 – 20.10.2006 roku s zał cznikiem nr 6 do protokołu z kontroli.
Zaakceptowane przez Urz d Pracy koszty szkolenia jednej osoby , ujmowane w zawieranych
umowach stanowiły podstaw ustalania zobowi za finansowych Urz du Pracy wobec jedno-stki z tytułu przeprowadzonych szkole .
Jak wynika z w/w umów oraz rozlicze kursów , koszty szkolenia jednego uczestnika ustalo-ne na podstawie preliminarzy kosztów wynosiły:
* w 2005 roku; 295,00 zł ( jeden kurs ) , po 250,00 zł dwa pozostałe kursy,
* w 2006 roku; po 250,00 zł ( 4 kursy prowadzone w I półroczu 2006 roku ) oraz w II półro-czu po 300,00 zł ( 2 kursy ) i 340,00 zł ( jeden kurs prowadzony dla 10 osób ),
* w I półroczu 2007 roku; po 300,00 zł dla wszystkich kursów prowadzonych w tym okresie.
Jak wynika z zawartych umów z Urz dem Pracy , Centrum Kształcenia nie miało obowi zku
składania rozlicze finansowych przeprowadzonych kursów ( szkole ) , podstaw wypłat
wynikaj cych z umów nale no ci za przeprowadzone szkolenia była prawidłowa realizacja
programu szkole , ustalony koszt szkolenia jednego uczestnika pomno ony przez ilo ucze-stników szkolenia , dokumentowany przez Centrum składanymi w Urz dzie Pracy listami
obecno ci w poszczególnych dniach prowadzenia kursu.
Urz d Pracy zastrzegł sobie prawo przeprowadzania kontroli merytorycznej przebiegu szko-le oraz wgl du w dokumenty , w tym dokumenty finansowe dotycz ce prowadzonych
szkole .
Umowy zawarte na prowadzenie szkole nr 54/2007 z 10.05.2007 roku oraz nr 2007/19/1.3
z 06.06.2007 roku , realizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Uni Euro-pejsk s zał cznikiem nr 7 do protokołu z kontroli.
Jak wynika z dokumentacji przeprowadzonych szkole , w tym planów zaj , szkolenia
prowadzone były w godzinach popołudniowych ( 15,oo – 21,oo ) lub dniach wolnych od
pracy ( soboty ) , uczestnicy szkolenia zgodnie z umowami byli ubezpieczeni przez jednostk
od nast pstw nieszcz liwych wypadków ( rednie koszty ubezpiecze w zale no ci od liczby
osób ubezpieczonych wynosiły od 1,00 zł do 2,00 zł za osob ).
W trakcie trwania kontroli , kontroluj cy dokonał rozlicze kosztów wynagrodze za organi-zacj i przeprowadzenie kursów (szkole ) w okresie obj tym kontrol , czyli kosztów które
bezpo rednio mo na odnie do poszczególnych kursów.
Powy szymi rozliczeniami , stanowi cymi zał cznik nr 8 do protokołu z kontroli obj to:
Koszty wynagrodze osób bezpo rednio prowadz cych szkolenia , koszty wynagrodze osób
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koszty administracyjne ) , powy sze rozliczenia oprócz wynagrodze brutto tak e uwzgl d-niaj składk ZUS płatn przez pracodawc .
Rozliczenia dokonano na podstawie: umów – zlece , list płac , rozlicze składek ZUS oraz
faktur Firmy „EDYTOR” – O rodka Kursów i Szkole w Łodzi , prowadz cej cz
szkole
w 2005 roku i I półroczu 2006 roku.
Zgodnie z powy sz dokumentacj oraz umowami zawartymi z Urz dem Pracy:
1) W roku 2005 dochód z przeprowadzenia trzech kursów , w których uczestniczyło 56 osób
wyniósł 14.900,00 zł , cało kosztów wynagrodze – 13.797,27 zł , w tym;
* faktury Firmy „EDYTOR” – 6.340,00 zł,
* wynagrodzenia brutto wg umów – zlece osób bezpo rednio prowadz cy szkolenia - 4.060,00 zł,
* wynagrodzenia brutto osób zwi zanych z organizacj i rozliczeniami szkole ( 6 osób,
pracownicy Centrum ) – 2.800,00 zł,
* składki ZUS płatne przez pracodawc – 597,27 zł.
Na pokrycie pozostałych kosztów , stanowi cych ró nic mi dzy dochodem a kosztami
wynagrodze przypadło 1.102,73 zł , tj. 367,58 zł na kurs i 19,69 zł na jednego szkolonego.
Za jedn godzin prowadzonego szkolenia Firma „EDYTOR” pobierała wynagrodzenie w
wysoko ci 100,00 zł ( jeden kurs ) i po 80,00 zł ( pozostałe dwa kursy ) , w takich wysoko- ciach j.w. płacono tak e wynagrodzenia osobom bezpo rednio prowadz cym szkolenia.
2) W 2006 roku dochód z przeprowadzonych siedmiu kursów , w których uczestniczyło 136
osób wyniósł 37.250,00 zł , koszty wynagrodze – 30.399,07 zł , w tym;
* faktury Firmy „EDYTOR” – 9.280,00 zł,
* wynagrodzenia brutto wg umów – zlece osób bezpo rednio prowadz cych szkolenia - 8.320,00 zł,
* wynagrodzenia brutto pracowników Centrum za organizacj i rozliczanie przeprowadzo-nych szkole ( 5 osób ) – 10.750,00 zł,
* składka ZUS płatna przez pracodawc – 2.049,07 zł.
Ró nica mi dzy uzyskanym dochodem a kosztami wynagrodze na pokrycie pozostałych
kosztów – 6.850,93 zł , tj. 978,70 zł na kurs oraz 50,37 zł na jednego uczestnika kursu.
Firma „EDYTOR” za jedn godzin prowadzonych szkole ( 4 szkolenia ) pobierała wyna-grodzenie w wysoko ci 80,00 zł , w takiej te wysoko ci płacono wynagrodzenia osobom
prowadz cym bezpo rednio szkolenia na podstawie umów – zlece .
W II półroczu Centrum zrezygnowało z usług Firmy „EDYTOR” , w okresie tym oraz w
I półroczu 2007 roku osobom bezpo rednio prowadz cym szkolenia na podstawie umów - zlece płacono po 40,00 zł za jedn godzin prowadzonych szkole .
3) W I półroczu 2007 roku dochód z przeprowadzonych siedmiu kursów , w których uczest-niczyło 131 osób wyniósł 39.300,00 zł , koszty wynagrodze – 31.117,72 zł , w tym;
* wynagrodzenia brutto wg umów – zlece osób bezpo rednio prowadz cych szkolenia - 11.200,00 zł,
* wynagrodzenia brutto pracowników Centrum za organizacj i rozliczenie szkole prze-prowadzonych szkole ( 3 osoby ) – 17.000,00 zł,
* składka ZUS płatna przez pracodawc – 2.917,72 zł.
Ró nica mi dzy uzyskanym dochodem a kosztami wynagrodze na pokrycie pozostałych
kosztów – 8.182,28 zł , tj. 1.168,90 zł na jeden kurs oraz 62,46 zł na jednego uczestnika.
Jak wynika z zawartych umów – zlece z pracownikami Centrum , wykonuj cymi dodatko-we czynno ci poza zakresem swoich obowi zków , zwi zane z organizacj i rozliczaniem
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* przygotowanie materiałów dla ka dego z uczestników kursu , ubezpieczenie od nast pstw
nieszcz liwych wypadków uczestników kursów , prowadzenie list obecno ci uczestników
kursów, opracowywanie i przekazywanie Urz dowi Pracy wymaganych przez Urz d doku-mentów.
* ustalanie preliminarzy kosztów kursów , sporz dzanie dokumentacji finansowej kursów , w
tym deklaracji podatkowych , rozlicze składek ZUS,
* opracowanie dokumentacji płacowej zwi zanej z przeprowadzonymi szkoleniami ( opraco-wanie umów – zlece , list płac ).
Jak wynika z porównania preliminarzy kosztów , zatwierdzonych przez Urz d Pracy , w któ-rych koszty wynagrodze za organizacj i rozliczenie kursów ( szkole ) wykazywano w
pozycji kosztów administracyjnych , wypłaty wynagrodze za w/w czynno ci nie przekracz-ły kosztów preliminowanych.
Z uwagi na brak mo liwo ci rozliczenia kosztów po rednich , tj. pomocniczych ( np. kosztów
zu ycia energii elektrycznej , wody , odprowadzania cieków , ogrzewania , konserwacji
komputerów , kserokopiarek , zakupu niektórych artykułów biurowych ) bezpo rednio na
prowadzone kursy ( szkolenia ) nie jest mo liwe precyzyjne ustalenie , czy w okresie obj tym
kontrol uzyskane rodki finansowe na podstawie preliminarzy kosztów i zawartych umów
były równe poniesionym wydatkom lub osi gni to zysk b d poniesiono straty na przeprowa-dzonych kursach ( szkoleniach ).
Nale no ci i zobowi zania na koniec I półrocza 2007 roku
Nale no ci Centrum wg stanu na 30.06.2007 roku wynosiły 102.549,23 zł , w tym nale no ci
wymagalne - 39.112,24 zł.
Nale no ci wymagalne na dzie 30.06.2007 roku dotyczyły: czterech najemców pomieszcze
wynajmowanych przez Centrum , w tym jednego z którym umowa najmu wygasła w dniu
31.12.2006 roku oraz jednego odbiorcy wyrobów odlewniczych.
Nale no ci wymagalne w/w najemców wynosiły ł cznie 37.306,64 zł.
Wykaz dłu ników Centrum wg stanu na dzie 30.06.2007 roku , obejmuj cy 18 dłu ników,
w tym 13 posiadaj cych nale no ci bie ce płatne w lipcu 2007 roku jest zał cznikiem nr 9
do protokołu z kontroli.
Zobowi zania Centrum wg stanu na 30.06.2007 roku wynosiły 13.827,84 zł i w cało ci były
zobowi zaniami bie cymi ( niewymagalnymi ) , z terminami płatno ci w lipcu 2007 roku.
Powy sze zobowi zania obejmowały:
* zobowi zania z tytułu dostaw i usług – 4.558,24 zł ( dotyczyły zapłat faktur za zu ycie
energii elektrycznej i wywozu nieczysto ci ),
* zobowi zania z tytułu podatku dochodowego od wynagrodze za czerwiec 2007 roku na
kwot 2.869,00 zł,
* zobowi zania wobec ZUS z tytułu składek ZUS , funduszu pracy i ubezpiecze zdrowot-nych za czerwiec 2007 roku na kwot 6.400,60 zł.
Egzekucja nale no ci w okresie obj tym kontrol
W okresie obj tym kontrol problemy z regulowaniem nale no ci miało czterech wymienio-nych w cz ci protokołu dotycz cej nale no ci i zobowi za na koniec I półrocza 2007 roku
najemców pomieszcze , w tym jeden do ko ca czerwca 2007 roku uregulował cało nale -no ci z tytułu opłat czynszowych , z zaległych opłat pozostały mu do uregulowania nale no- ci za za energi elektryczn za I półrocze 2007 roku w wysoko ci 2.913,54 zł.
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Nale no ci od trzech najemców nie regularnie wnosz cych opłaty z tytułu wynajmu pomiesz-cze wynosiły na dzie 30.06.2007 roku - 36.148,36 zł , w tym nale no ci wymagalne tych
najemców wynosiły – 33.637,26 zł.
Do najemców zalegaj cych z płatno ciami regularnie co miesi c przesyłane s wezwania do
zapłaty , z zaznaczenie faktur za które nie zostały wniesione płatno ci oraz kwota naliczonych
odsetek.
W połowie maja 2007 roku w/w najemcy zostali pisemnie poinformowani o uregulowaniu
nale no ci w trybie pilnym pod gro b wypowiedzenia umów najmu i egzekucji nale no ci w
drodze post powania s dowego.
Powy sze pisma z dnia 10.05.2007 roku s zał cznikiem nr 10 do protokołu z kontroli.
Najemca z którym umowa najmu wygasła z dniem 31.12.2006 roku , w dniu 08.01.2007 roku
otrzymał pismo dotycz ce wyst pienia jednostki na drog post powania s dowego w przypa-dku nie uregulowania nale no ci wynosz cych na koniec 2006 roku , ł cznie z naliczonymi
odsetkami – 13.685,46 zł.
Na dzie 30.06.2007 roku nale no ci tego najemcy wynosiły 8.760,24 zł , w tym nale no ci
z tytułu opłat czynszowych za listopad i grudzie 2006 roku w wysoko ci 8.516,08 zł oraz
naliczone odsetki od nieterminowych płatno ci na kwot 244,16 zł.
Nale no ci drugiego z dłu ników , najemcy pomieszcze na prowadzenie jadłodajni wynosiły
wg stanu na dzie 30.06.2007 roku – 5.641,52 zł , w tym; nale no ci wymagalne za czynsz za
okres I półrocza 2007 roku – 2.820,27 zł , za energi elektryczn i wod za okres stycze - maj 2007 roku – 2.407,38 zł. Pozostałe nale no ci dotycz naliczonych odsetek z tytułu nie-terminowych płatno ci oraz bie cych zobowi za za energi i zu ycie wody.
W I półroczu 2007 roku najemca ten w lutym uregulował nale no ci czynszowe za okres
pa dziernik – grudzie 2006 roku oraz za energi elektryczn , zu ycie wody i odprowadza-nie cieków na ł czn kwot 3.126,48 zł.
Nale no ci trzeciego , najwi kszego z dłu ników jednostki nie płac cego regularnie opłat z
tytułu wynajmowanych pomieszcze wynosiły na dzie 30.06.2007 roku – 21.746,60 zł , w
tym: nale no ci z tytułu braku opłat czynszowych za okres czerwiec 2006 roku – czerwiec
2007 roku na kwot 17.865,94 zł , braku zapłat za energi elektryczn za okres grudzie 2006
roku - maj 2007 roku na kwot 1.783,43 zł. Pozostałe nale no ci dotycz naliczonych odsetek
za nieterminowe regulowanie nale no ci na kwot 2.065,64 zł oraz bie cych nale no ci za
energi elektryczn na kwot 31,59 zł.
W/w najemca w okresie obj tym kontrol miał stałe problemy z regulowaniem nale no ci,
trzykrotnie otrzymywał pisma w sprawie wymówienia umowy najmu w przypadku braku za-płat z tytułu wynajmu pomieszcze . Do połowy 2006 roku w odpowiedzi na wymienione
pisma wnosił zaległe opłaty.
W odpowiedzi na ostatnie pismo w sprawie wypowiedzenia umowy najmu z 28.06.2006 roku
najemca zło ył pismo o wydłu enie terminu rozwi zania umowy do 31.12.2006 roku , uzasa-dniaj c to mo liwo ci doko czenia rozpocz tych zlece , a tym samym unikni ciem kar
umownych za brak realizacji tych zlece oraz mo liwo ci cz ciowej zapłaty nale no ci z
tytułu opłat czynszowych. Od dnia 01.01.2007 roku uległa zmniejszeniu powierzchnia wynaj-mowanych pomieszcze temu najemcy z 170m2 do 86m2.
W odpowiedzi na pismo wynajmuj cego z 10.05.2007 roku , wymienione w zał czniku nr 10
do niniejszego protokołu , najemca w swoim pi mie z dnia 05.06.2007 roku wskazał , e
około 30.06.2007 roku spodziewa si przypływu gotówki , co pozwoli mu na zmniejszenie
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Powy sze pismo jest zał cznikiem nr 12 do protokołu z kontroli.
W I półroczu 2007 roku wymieniony najemca wniósł jedynie w miesi cu marcu zaległe
opłaty czynszowe za kwiecie i maj 2006 roku w wysoko ci 3.494,34 zł.
Z uwagi na wyst puj ce zadłu enie wymienionych trzech dłu ników , przesyłane regularnie
wezwania do zapłat , nie odnosz ce spodziewanych rezultatów , przesyłane pisma o rozwi -zaniu umów najmu w przypadku braku zapłat nale no ci istniej zdaniem kontroluj cego
uzasadnione przesłanki do skierowania roszcze o zapłat nale no ci na drog post powania
s dowego. W przypadku dwóch dłu ników nadal wynajmuj cych pomieszczenia wypowie-dzenie umów najmu w oparciu o § 11 umów najmu zawartych z tymi najemcami.
Przeprowadzone inwentaryzacje składników maj tkowych w 2006 roku
W roku 2006 przeprowadzono dwie inwentaryzacje składników maj tkowych w drodze spisu
z natury , spisami obj to składniki maj tkowe Centrum Kształcenia Praktycznego oraz funkc-jonuj cego w tym okresie Gospodarstwa Pomocniczego.
Powy sze inwentaryzacje przeprowadzono na podstawie Zarz dze Dyrektora jednostki:
* Nr 1/06 z 13.06.2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników maj tko-wych w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Gospodarstwie Pomocniczym.
Powy sza inwentaryzacja przeprowadzona w zwi zku ze zmian Dyrektora Centrum od dnia
01.09.2006 roku.
* Nr 3/06 z dnia 25.10.2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gospodarst-wie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach.
Inwentaryzacja przeprowadzona w zwi zku z likwidacj Gospodarstwa z dniem 31.10.2006
roku i przej ciu aktywów i pasywów gospodarstwa od 01.11.2006 roku przez Centrum Ksz-tałcenia Praktycznego.
Wymienione powy ej zarz dzenia s zał cznikiem nr 13 do protokołu z kontroli.
Powy szymi zarz dzeniami powołano komisj inwentaryzacyjne do przeprowadzenia inwen-taryzacji oraz okre lono terminy przeprowadzenia inwentaryzacji , tj. 19.06 – 30.06.2006
roku ( inwentaryzacja przeprowadzona wg stanu na 30.06.2006 roku ) i 25.10 – 31.10.2006
roku ( inwentaryzacja przeprowadzona wg stanu na 31.10.2006 roku ).
Wymienione inwentaryzacje przeprowadzono zgodnie z w/w zarz dzeniami , w terminach
okre lonych w zarz dzeniach , przez powołane tymi zarz dzeniami komisje.
Dokumentacj przeprowadzonych inwentaryzacji stanowiły arkusze spisu z natury , podpi-sane przez osoby materialnie odpowiedzialne , członków komisji oraz osoby wyceniaj ce
spisy z natury.
Dokumentacje przeprowadzonych inwentaryzacji nie zawieraj sprawozda komisji z prze-biegu spisu z natury , w zwi zku z powy szym brak informacji czy wyst powały ró nice
inwentarzowe , czy inwentaryzowany maj tek jest nale ycie zabezpieczony , czy s rodki
trwałe , wyposa enie , materiały nie nadaj ce si do dalszego u ytkowania ze wzgl du na
ich stan techniczny lub zb dne.
W oparciu o przeprowadzon inwentaryzacj w czerwcu 2006 roku oraz inwentaryzacje w
drodze potwierdzenia sald , porównania danych z ksi g rachunkowych z odpowiednimi do-kumentami i weryfikacji realnej warto ci składników maj tkowych przeprowadzonej wg
stanu na 31.08.2006 roku dokonano protokolarnego przekazania maj tku Centrum i Gos-podarstwa.
Protokoły zdawczo – odbiorcze przekazania maj tku Centrum i Gospodarstwa , podpisane
przez zdaj cego Dyrektora Tomczaka i przyjmuj cego Dyrektora Wajdnera oraz osoby b -
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Zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowo ci na koniec 2006 roku dokonano inwen-taryzacji kasy w drodze spisu z natury oraz inwentaryzacji:
* w drodze potwierdzenia sald nale no ci z tytułu dostaw i usług , w tym z tytułu wynajmo-wanych pomieszcze oraz rachunków bankowych,
* w drodze porównania danych z ksi g rachunkowych i weryfikacji realnej warto ci inwenta-ryzowanych składników ( zobowi zania , materiały , wyroby gotowe , rozliczenia z praco-wnikami ).
Tak e w/w metodami przeprowadzono inwentaryzacj na dzie likwidacji gospodarstwa tj.
na 31.10.2006 roku składników które nie zostały zinwentaryzowane w drodze spisu z natury
jak wyroby gotowe oraz materiały w magazynach inwentaryzowane na w/w dzie zgodnie z
zarz dzeniem Dyrektora z dnia 25.10.2005 roku w drodze spisu z natury.
Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowanie 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 trzech dni od dnia podpisania protokołu oraz wyja nienia do ustale
zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
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