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BK II – 1712.12.2013
Dyrektorzy:
1. Zespołu Szkół nr 4 w Konstantynowie – mgr Marzena Kobojek
2. Zespołu Szkół nr 5 w Pabianicach – mgr Bożena Bulzacka
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 od 14 października do
25 października 2013 roku w Zespole Szkół nr 4 w Konstantynowie i Zespole Szkół nr 5 w
Pabianicach.
Zakresem kontroli objęto:
Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , w tym poprawność nalicza-nia odpisów na Fundusz w 2012 roku.
Jedynym stwierdzonym uchybieniem w trakcie trwania kontroli było nie zastosowanie kryte-rium dochodowego przez Zespół Szkół nr 5 w Pabianicach w przypadku przyznanych dopłat
do zorganizowanej w 2012 roku wycieczki ( str. 7 , 8 protokołu z kontroli ) , wszyscy uczest-nicy wycieczki uzyskali dopłatę do wycieczki w jednakowej wysokości , bez względu na
wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny uczestników wycieczki.
Zespół Szkół nr 4 w Konstantynowie w 2012 roku wycieczek nie organizował.
W przewidzianym w protokole z kontroli terminie na złożenie zastrzeżeń do faktów ujętych w
protokole z kontroli oraz wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole , zastrzeżenia takie i
wyjaśnienia nie zostały wniesione.
Polecenia pokontrolne:
----------------------------Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych , wskazującym
że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji
życiowej , rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu , także wyso-kość dopłat do wycieczek uzależniać od wysokości dochodu uczestników wycieczek , liczo-nego na członka rodziny.
O realizacji poleceń pokontrolnych powiadomić Starostę Pabianickiego w formie pisemnej w
terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.
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