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1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach – mgr Paweł Szałecki
2. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach – mgr inż. Henryk Kucharski
3. Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Konstantynowie – mgr Marzena Kobojek
4. Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Pabianicach – mgr Bożena Bulzacka
5. Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie – mgr
Kazimiera Trzepizur
Na podstawie postanowień § 26 i 27 Zasad Sprawowania Kontroli Następnej oraz Kontroli
Przestrzegania Procedur Kontroli stanowiących załącznik do Uchwały Nr 16/2011 Zarządu
Powiatu Pabianickiego z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie sprawowania kontroli
następnej oraz kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli zarządczej , przesyłam
wystąpienie pokontrolne do protokołu z kontroli przeprowadzonej w okresie od 13 lutego
do 9 marca 2012 roku w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki.
Zakresem kontroli objęto:
Sprawdzenie realizacji wniosków po audycie wewnętrznym , przeprowadzonym w 2008 roku,
dotyczącym analizy zatrudnienia i płac pracowników administracji i obsługi.
Podsumowanie wyników kontroli zawarto na str. 8 , 9 protokołu z kontroli.
Niniejsze wystąpienie adresowane jest tylko do Dyrektorów szkół , w których wnioski z prze-prowadzonego w 2008 roku audytu nie zostały w całości zrealizowane ( Zespoły Szkół nr 1,
2 ) lub istnieje możliwość dokonania zmian organizacyjnych , w tym ograniczenia ilości eta-tów w grupie pracowników administracji i obsługi ( Zespoły Szkół nr 4 , 5 , Powiatowy Zes-pół Edukacyjny ).
W przewidzianym w protokole z kontroli terminie na złożenie zastrzeżeń do faktów ujętych w
protokole oraz wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole , żadna z kontrolowanych szkół
nie złożyła takich zastrzeżeń oraz wyjaśnień.
Polecenia pokontrolne:
----------------------------1) Zespół Szkół nr 1 – do końca miesiąca sierpnia 2012 roku dokonać ograniczenia zatrudnie-nia w dziale księgowości o 1 etat.
2) Zespół Szkół nr 2 – do końca miesiąca sierpnia 2012 roku dokonać ograniczenia zatrudnie-nia w grupie pracowników administracji o 1 etat.
3) Zespół Szkół nr 4 – celem obniżenia kosztów funkcjonowania szkoły ( likwidacja godzin
nocnych ) podjąć działania zmierzające do zainstalowania w szkole monitoringu od przy-szłego roku szkolnego oraz rozważyć możliwość likwidacji stanowiska pomocy nauczy-ciela poprzez powierzenie obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku w
okresach roku szkolnego innym pracownikom obsługi.
4) Zespół Szkół nr 5 – do końca miesiąca sierpnia 2012 roku dokonać likwidacji stanowiska
sprzątaczki na świetlicy ( 0,5 etatu ).
W przypadku powrotu do zdrowia Sekretarza szkoły dokonać likwidacji stanowiska samo-dzielnego referenta ds. sekretariatu ( 0,75 etatu ).

- 2 5) Powiatowy Zespół Edukacyjny – celem ujednolicenia nazewnictwa stanowisk pracy w
szkołach Powiatu Pabianickiego oraz dostosowania nazw stanowisk do faktycznie wykony-wanego zakresu obowiązków zmienić stanowiska robotników do prac lekkich na stano-wiska woźnych lub starszych woźnych.
W przypadku uznania przez Dyrektorów Szkół ograniczenia zatrudnienia ( likwidacji stano-wisk pracy ) za niezasadne należy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystą-pienia złożyć pisemne uzasadnienie zachowania w/w stanowisk pracy do Wydziału Oświaty
i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
O realizacji poleceń pokontrolnych powiadomić Starostę Pabianickiego w formie pisemnej w
terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.
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