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BK II – 1712.4.2012

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 3 w Pabianicach – mgr Hanna Grącka
4. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach – mgr Alicja Bujacz
5. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach – mgr Krzysztof
Zajda
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 29 marca
do 4 maja 2012 roku w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki.
Zakresem kontroli objęto:
1. Funkcjonowanie w 2011 roku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Naliczanie i wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w 2011 roku.
Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia:
1. Błędy w naliczeniach odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespołach
Szkół nr 1 , 2 oraz I Liceum Ogólnokształcącym ( str. 3 , 4 ) protokołu z kontroli , powo-dujące naliczenie i odprowadzenie na rachunek bankowy Funduszy w/w szkół wyższych
niż należne odpisów , równoznacznych ze zwiększeniem wydatków szkół o kwoty;
* Zespół Szkół nr 1 – 171,00 zł,
* Zespół Szkół nr 2 – 11.540,00 zł,
* I Liceum Ogólnokształcące – 295,00 zł.
2. Nie stosowanie kryterium dochodowego w Zespole Szkół nr 2 w przypadku dopłat do wy-poczynku i dopłat do pobytu w sanatorium ( str. 9 protokołu z kontroli ) oraz tzw. pomocy
świątecznej , tj. wypłat tych świadczeń na święta Wielkanocne , Dzień Edukacji Narodowej
( str. 10 protokołu z kontroli ) , tzn. wypłaty w/w świadczeń w jednakowej wysokości dla
wszystkich , zamiast zróżnicowania wysokości tych świadczeń w zależności od dochodu na
osobę w rodzinie.
Zgodnie z art. 8 ust. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – przyznanie
ulgowych świadczeń i usług oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji ży-ciowej , rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
3. Także nie uwzględnianie kryterium dochodowego w przypadku dopłat do wycieczek orga-nizowanych przez szkoły ( str. 9 protokołu z kontroli ) , dotyczyło to wszystkich szkół,
które takie wycieczki organizowały , tj. wszystkich szkół oprócz II Liceum Ogólnokształ-cącego.
W terminie określonym w protokole z kontroli na złożenie zastrzeżeń faktów ujętych w proto-kole oraz wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole , I Liceum Ogólnokształcące pismem
z dnia 16.05.2012 roku złożyło stosowne wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole z
kontroli , z których wynika , że:

- 2 1) Dochód na osobę w rodzinie , stanowiący podstawę do ustalania wysokości dopłat do wy-poczynku pracowników szkoły , ich dzieci i emerytów oraz leczenia w sanatorium liczo-ny jest jako dochód brutto pomniejszony o składkę na ubezpieczenia społeczne.
2) Świadczenia z Funduszu należne są dziecku pracownika będącego na utrzymaniu pracow-nika , w tym dzieci przysposobione do ukończenia szkoły średniej , nie dłużej niż do
ukończenia 20 roku życia. W protokole ( str. 6 protokołu ) jest zapis mówiący o ogranicze-niu wieku uprawniającego do pobierania świadczeń przez dzieci do ukończenia 25 roku
życia pod warunkiem pobierania nauki na studiach dziennych , dotyczy to jak wynika z
zapisów regulaminu tylko dzieci zmarłych pracowników , zatem zgodnie z pismem szkoły
ograniczenie wieku dziecka pracownika uprawniające do otrzymywania świadczeń wynosi
20 lat.
Powyższe pismo I Liceum Ogólnokształcącego jest załącznikiem do niniejszego wystąpienia.
Polecenia pokontrolne:
-----------------------------1. Przedstawić protokół z kontroli oraz niniejsze wystąpienie członkom Komisji Socjalnych i
przedstawicielom funkcjonujących w szkołach organizacji związkowych.
2. W szkołach , w których miały miejsce nadpłaty odpisów na Zakładowy Fundusz
Świadczeń
Socjalnych w 2011 roku , rozliczyć powyższe nadpłaty w odpisach na 2012 roku , tj. pom-niejszyć odpisy na 2012 rok o w/w nadpłaty.
3. Stosować postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
w przypadku przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Funduszu.
Ponadto proszę w pismach dotyczących realizacji poleceń pokontrolnych o przedstawienie
swoich opinii dotyczących zasadności opracowania wspólnego Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych dla wszystkich szkół Powiatu Pabianickiego , określającego
wspólne zasady wykorzystywania środków Funduszu , kryteria przyznawania dofinansowa-nia ulgowych świadczeń , dopłat z Funduszu , kwot świadczeń socjalnych.
O realizacji poleceń pokontrolnych powiadomić Starostę Pabianickiego w formie pisemnej w
terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Jędrzeja Śniadeckiego
95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 132
Sekretarz Szkoły
Agnieszka Michalak
Otrzymałam dnia 23.05.2012 r.

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura
sporządził
INSPEKTOR
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Paulina Gruszka
Otrzymałam dnia 23.05.2012 r.
DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1
im. Jana Kilińskiego
w Pabianicach
mgr Paweł Szałecki
Otrzymałem dnia 23.05.2012 r.

mgr Janusz Małkus
DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Królowej Jadwigi
mgr Krzysztof Zajda
Otrzymałem dnia 23.05.2012 r.
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Prof. Janusza Groszkowskiego
w Pabianicach
mgr inż. Henryk Kucharski
Otrzymałem dnia 23.05.2012 r.

