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Pan
Leszek Klepiński
Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazja!nych i Placówek
opiekuńczo.Wychowaczych Nr 3
w PiotrkowieTrybunalskim

PrezydentMiasta
Piotrkowa Trybunalskiego

WYSTĄP|EN|E PoKoNTRoLNE

przeprowadzania
kontro|iprzez pracowników
Zgodniez Regu|aminem
Biura Audytu Wewnętznego i KontroIi,wprowadzonegozarządzeniem
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 390 z dnia
13

września 2013

roku,

przeprowadzono planową kontro|ę

i P|acowek opiekuńczo
W Zespo|e Szkoł Ponadgimnazja|nych
zwany da|ej,,Zespołem''.
Nr 3 w PiotrkowieTrybuna|skim
Wychowawczych
Kontro|ępzeprowadziłpracownikBiura Audytu Wewnętrznegoi Kontro|i
Prezydenta
w ramachupowaznienia
Trybuna|skiego
UrzęduMiastaPiotrkowa
M i a s t an r P A K . 1 7 1 1 . 1 . 2 0z 1d4n i a0 2 m a r c a 2 0 1 4 r .
Przedstawionyponizej opis wynikÓw kontroli opańo na usta|eniach
dokonanychw toku pzeprowadzonejkontroliw dniach od 04.03 do
kontroliz dnia31 marca2014r.
31.03.2014r. i opisanychw protokole
na stanowiskuDyrektorazatrudnionybył Leszek
W okresiekontro|owanym
Jan KaŹmierczak.
Wicedyrektor
K|epińskia w okresiejegonieobecności
Tematkontroli
Kontrola dochodow i wydatkowi gospodarowaniamieniem w 2013 r'
okresywcześniejsze.
i w niektórychprzypadkach
Wnioskiizalecenia.
1' W zakresie regu|acjiwewnętrznychjednostki:
a) regu|aminorganizacyjnyijego schematzostałdostosowanydo
aktua|nejstrukturyorganizacyjneji wprowadzonyw życiew trakciekontro|i

zarządzeniem
Nr 212014Dyrektora
ZSP i PoW Nr 3 w Piotrkowie
Trybuna|skim
z dnia'19
marca2014r.
b) regulamin
wynagradzaniad|apracownikow
niebędących
nauczycielami
zatrudnionych
w
Zespo|eSzkół Ponadgimnazja|nych
Nr 3 w PiotrkowieTrybuna|skimwprowadzony
zaządzeniem nr 2N09 z dnia 01 |ipca2009 r. DyrektoraZespołuWymagaokreś|enia
zasad udzie|aniaur|opów, przysługującego
prawapo przepracowaniu
|at do nabycia
nagrodyjubileuszowej,
odprawyemerytalnej,
dodatkustazowegooraz dokonaniazmiany
nazwy Zespołu na Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych
i Placówek opiekuńczo
Wychowawczych
Nr 3.
d) na podstawieuchwałynr XXXV|/626/09Rady MiastaPiotrkowaTrybuna|skiego
z dnia24
kwietnia2009 r' z dniem01 września
2009 r. uległazmianienazwaszkoły,co Wymaga
w ramach systemu kontro|izarządczej dokonaniapzeg|ądu regu|acjiwewnętrznych
i dostosowaniado obecnej nazry ZespołuSzkoł Ponadgimnazjalnych
i P|acówek
opiekuńczoWychowawczych
Nr 3 w Piotrkowie
Trybuna|skim;
2'W zakresieań. 69 ust.2 ustawyo finansachpub|icznych
a) kontro|awskazałana nie w pełnipzestzeganie art. 229 Kodeksu pracy w zakresie
pzestzeganiaterminówbadańokresowych
pracowników,
ktÓrymterminbadańupłynął
w
|| połroczu2013 r. 6 pracownikom,ktozy pzeprowadzi|ije W trakcie kontro|i
potwierdzając
jest nie dopuszczenie
zaświadczeniem
|ekarskim.
obowiązkiemDyrektora
do pracy pracownikabez aktua|negoozeczenia |ekarskiegostwierdzającegobrak
przeciwwskazańdo pracy na okreś|onym
stanowisku,który wynika z art. 229 s 4
Kodeksupracy.
b) kontrolaakt osobowychpracownika,nauczycielawykazatadwukrotnegonie odbycia
szkoleniaokresowegoi nie uzyskaniapotwierdzenia
przepisow
na piśmieznajomości
bhp.Pracowniknie wykonał
podstawowego
obowiązkupracownika
czym naruszył
art.52
Nr 3 wprowadzonego
s 3 Regu|aminuPracy ZespołuSzkoł Ponadgimnazja|nych
zarządzeniem3b/2009DyrektoraZSP nr 3 w PiotrkowieTryb. z dnia 07 |ipca2009 r.
w zakresieszkoleniabhp.
c) Zespółnie wykozystujezakupionegoprogramukomputerowego
KadryoptivumVu|can,
umoz|iwiający
pzebieguzatrudnienia
zarejestrowanie
pracownikai usta|enie
stazupracy
uprawniający
do otrzymania
nagrodyjubi|euszowej
bądźodprawyemerytalnej.
Wy|iczając
staz pracyręczniezwiększaryzykopopełnienia
błędu.
3. w zakresieań. 73 Kańy Nauczycie|a
a) na podstawieart. 73 ust. 1 Karty Nauczycie|aDyrektorZespołuudzie|ił
nauczycie|owi
legitymującemu
się stazem pracy 7 |at i 28 dni w pełnymi niepełnymwymiaze zaJęć,
urlopudla poratowania
zdrowiaw okresie01.09.2009
r.- 31.08.2010
r.

Po udzie|eniupodmiotowego
ur|opupojawiłosię orzecznictwoSądu NajwyŻszegouchwała
zdnia 14 |utegosygn.Akt.|||PzP 1l12, wyroksądu_|zba Pracy,Ubezpieczeńi
SprawPub|icznych
z dnia 13 grudnia2012r. ||PK 13712012,
przyczymtymostatnimSąd
Najwyzszypotwierdziłmoz|iwośÓza|iczeniado stażu pracy nauczycie|a,od którego
za|eŻynabycieprawado ur|opud|aporatowania
zdrowia,wyłącznie
okresuzatrudnienia
w pełnym
wymiaze zajęć'Dyrektorudzie|ił
nauczycie|owi
urlopud|aporatowania
zdrowia,
po pzepracowaniuw pełnymwymiaze zajęć5 |at 1 miesiącai 2 dni, nie dysponując
jeszcze pzywołanym ozecznictwem.
b) zastrzezenie
budzinie pzestrzeganieart.73ust.6 ustawyKańa Nauczycie|a,
w zakresie
przez nauczycie|aw końcowymterminiepobytu
nie wyegzekwowaniaprzeprowadzenia
na ur|opie d|a poratowaniazdrowia badań kontro|nychW ce|u stwierdzenia
pzeciwwskazańdo pracyna okreś|onym
stanowisku.
4. W trakciekontro|iDyrektorwydałzaządzenieNr 412014z dnia25 marca2014r.
w sprawiewprowadzeniaupoważnień
do przetwazaniadanychosobowychi słuŹbowych.
Upowaznienia
d|apracowników
Zespołuobejmują
statutową
swymzakresemdziała|noŚć
jednostki
orazpzy dzie|onych
obowiązków.
5. w zakresiedochodów
Na podstawie
sprawozdania
że p|an dochodow
budżetowego
RB-27Szarok 2013usta|ono,
.153
jednostki
w kwocie
100'00zł wykonanyzostałw 98,09%.
Kontro|awykazalla,
Że Zespółna biezącoodprowadzam.in.uzyskanedochodyz tytułów
opłatza Bursęszko|nążywienie,
wynajempomieszczeń,
na rachunek
duplikaty|egitymacji
g mi n y .
przeterminowane
Jednostkabudzetowa
w 2013r. posiadała
na|ezności
w kwocie 8779,30
zł' \N wyniku działanodzyskaniana|eżności
z tytułuwynajmupomieszczeńszko|nych
skierowaładwie sprawy na drogę sądową ce|em wyegzekwowania kwoty 6 478,59zł.
PonadtoZespołma trudnoŚciz wyegzekwowaniem
od jednegostowarzyszenia
i osoby
fizycznejna|eznoŚciprzeterminowane
w łącznejkwocie 2 629,18zł równieŻza wyna1em
pomieszczeń
w okresie2009r. _ 2010r. i zywienie'
6. w zakresie wydatków
a)wydatkiosobowe
Na podstawie
sprawozdania
budżetowego
RB - 28S Zespołuusta|ono,
ze wykonanie
wydatkow
w roku2013 stanowiło
kwotę5 623 976,20zł. Wydatkizostałyponiesione
z
tytułu:
- wynagrodzen
z tytułu
umowyo pracęnauczycie|i
orazadministracji
i obsługi
zostały
zaewidencjonowane
w księgachrachunkowych
Zespołuw kwocie3 791 956,09zł;oraz
wykazane
w $ 4010

- dodatkowej
pensjirocznejwkwocie282676,58złwykazane
W s 4040;
- składkina ubezpieczeniaspołecznew kwocie678 676,87złwykazaneW s 4110;

- składkina funduszpracyw kwocie62 372,32zł wykazaneW s 4120;
pracownikówz tytułuumowyo pracę i pochodneod Wynagrodzeń
Wynagrodzenia
stanowiły
wydatkiwkwocie4 815 681'82zł tj. 85'000ńzrea|izowanych
wydatkóww 2013r.
Kontro|a ustaIiłazgodnoŚó kwot wynagrodzeniazasadniczego wykazanych
pracownikówz kategoriązaszeregowaniaokreŚ|oną
w angażachd|a kontro|owanych
w ,,Regu|aminie
wynagradzaniapracownikówniebędącychnauczycie|amizatrudnionych
w Zespo|eSzkołPonadgimnazja|nych
nr 3 w PiotrkowieTryb'''
Dodatkimotywacyjned|a nauczycie|izostałyprawidłowo
na|iczone,w 2012 r. dodatki
wyniosły
ogółem3 864,00złi pzyznane43 nauczycie|om,
natomiastw 2013 r. 3 749,00zł
i pzyznane43 nauczycielom.
NagrodyPrezydentaMiasta PiotrkowaTrybuna|skiego
oraz DyrektoraZespołuprzyznane
jak i pracownikomadministracji
nauczycie|om,
i obsługipoprzedzonezostaływnioskami
przezDyrektora
Wicedyrektorow
Zespołu.
d|anauczycie|i
i zaakceptowane
NagrodyPrezydentaprzyznanezostałyzgodnie z załącznikiem
do uchwałyNr )U168/07
Rady MiastaPiotrkowaTrybuna|skiego
kryteria
z dnia 20 czerwca2007 r. okreś|ającym
i tryb przyznawanianagród d|a nauczycie|i, natomiast nagrody Dyrektorazgodnie
z Regulaminem
wynagradzania
w załączniku
do uchwały.
i z uwzg|ędnieniem
kryterium
b) kontro|awydatkowanlaśrodkówz zfśs
Zaządzeniem Nr 212010 DyrektoraZsP i PoW Nr 3 z

dnia 26 stycznia 2010 r,

wprowadzono od dnia 21,12.2oo9r.ReguIaminZakładowegoFunduszu Świadczeń
Socjalnych
w Piotrkowie
Trybunalskim
.
PrzychodyFunduszustanowiły
w 2013r. kwotę452604,66zł,na którąskładały
się:odpis
na zfŚs, spłatypoŻyczekpracowników,odsetki bankowe natomiastrozchodyw kwocie
387662,42 zll. Zespół udzie|iłw 2013 r. pomocy finansowejpracownikomwyłącznie
o kryteriumdochodowościi na podstawie składanychwniosków. Dofinansowanie
główniedo wypoczynkupracownikom,
następowało
rencistomoraz dzieciompracowników,
udzieIone poŻyczki mieszkaniowe.Do prawidłowości
administrowaniafunduszem
kontrolująca
niewniosłauwag'
c) wydatki rzeczowe
Kontroli
wydatkowzeczowychw 2013r. poddanozgodnośÓ
|osowowybranychzapisóww
księgachrachunkowych
dotyczącychkosztówz dowodamiksięgowyminie stwierdzając
nieprawidłowości.
Wydatkirzeczowezrea|izowano
paragrafach:
międzyinnymiw następujących
- materiały
i wyposazenie$ 4210w kwocie45 841,45zlt,

- zywienies 4220w kwocie82177,59zł,
- pomocedydaktyczne,
naukowei ksiązkis 4240wyniosły
9 736,88zł,
- zakupuenergii,ciep|nej,
e|ektrycznej,
wody,gazuW s 4260 w kwocie284 200,21złt15%
poniesionych
wydatkow.

. pozostałe
pzeg|ądybudynku)w kwocie
usługis 4300 (odbiórodpadowkomuna|nych,
45 294,37zł.
Wydatkiosobowejak i rzeczowezostaływ Zespo|ezaewidencjonowane
w księgach
rachunkowychi wydatkowane zgodnie z przeznaczen
iem.
W Zespole pzestrzegano zasad kontrolifinansowejoperacji gospodarczychoraz
finansowych'WszystkiedokumentyrodzącewydatkiZespołuzostałyzaakceptowaneprzez
Dyrektora
Zespołulubosobęupowaznioną.
7. w zakresiegospodarowanlamieniem
gruntyjak i nieruchomości
Zespołotrzymał
w trwały
zarządna podstawiedecyzjiPrezydenta
MiastaPiotrkowaTrybuna|skiego.
Zespót nie prowadziana|itykido zaewidencjonowanych
gruntówjak i nieruchomości
Zespołui Bursy Szko|nejNr 1. Ręcznieewidencjonuje
środki
wg tabe|iamońyzacyjneji dokonujeodpisówamortyzacyjnych
truvałe
raz w roku.
Kontro|ipoddano prawidłowośÓ
dokonania umozenia środkowtrwałychgrupy 1 tj.
budynkow
i nie stwierdzono
nieprawidłowoŚci.
MajątekZespołujest ubezpieczonyw ramachGeneralnejumowyubezpieczeniamieniai
od odpowiedzia|noŚci
Nr 1588iDRG/Dl12
z dnia
cywi|nejMiastaPiotrkowaTrybunalskiego
31 grudnia2012r. ZSP i PoW Nr 3 - ubezpieczenie
budynków w kwocie23 056 000 zł.
Zaządca, którym jest Dyrektor Zespołu prowadzi 3 ksiązki obiektów budow|anych
pzeglądamirocznymi pięcio|etnim
przeg|ądem
z aktua|nymi
nieruchomoŚci.
Nie stwierdzono
uwag do przestrzegania
art.62 ustawyzdnia 7 lipca 1994 roku Prawo
(tekstjedn' Dz. U. z 2013r,poz. 1409z poźn.zm') oraz prowadzeniaksiązki
budow|ane
obiektu budow|anego.Kontro|ującastwierdza, przestrzeganierozpoządzenia Ministra
|nfrastruktury
( Dz. U. Nr 120.
z dnia3 |ipca 2o03r.w sprawieksiązki obiektubudow|anego
poz. 1134).
Na dzień31 grudnia2013 r. wańośÓpozostałych
na
środków
trwałych
ewidencjonowanych
koncie013wyniosła
915 115,99złi zostałypraŃidłowo
amońyzowane
na koncie072.
W związkuz powyiszymza|ecam:
1' dokonaćpzeglądui zmianw regulacjach
wewnętrznych
dostosowującdo obecnejnazwy
ZespołuSzkół Ponadgimnazjalnych
i P|acowekopiekuńczo- WychowawczychNr 3
w Piotrkowie
Trybunalskim;
2' regu|amin
wynagradzaniauzupełnico zapisy wynikającez art. 38 ustawyz dnia 21
listopada2008r. o pracownikach
samoządowych( Dz. U. z 2008r., nr 223,poz' 1458z
póŹn'zm):
3. pzestrzegaćań. 229 Kodeksu pracy w zakresienie dopuszczaniado pzekraczania
terminówbadańokresowychpracownikow;
(tj.Dz. U. z 1998r., nr 21, poz' 94 z pÓżn.
zm);

4' pzestrzegaóań. 52 s 3 Regu|aminu
pracyw zakresieegzekwowania
od pracowników
wypełniania
ich podstawowych
obowiązków,udziałui potwierdzenia
szko|eniaokresowego
bhp,do rozwiązaniaumowyo pracęwłącznie;
5' przy udzie|aniunauczycie|om
ur|opud|a poratowaniazdrowia,wykorzystaÓdostępne
orzecznictwasądów administracyjnego
|ub najwyzszegoi za|iczaćstaż pracy w pełnym
wymiaze zajęć;
6. wykozystaóprogramkomputerowy
Kadryi wprowadzić
do systemupzebieg zatrudnienia
pracownikówce|em zminima|izowania
usta|eniastażu pracy
ryzyka nieprawidłowego
uprawniający
do otzymanianagrodyjubi|euszowej
bądŹodprawyemeryta|nej;
przeprowadzenie
7. egzekwować
przeciwwskazań
badaniakontro|nego
w ce|ustwierdzenia
do pracy na określonym
stanowisku,pzestzegając ań. 73 ust' 6 ustawy Kańy
Nauczyciela;
8. pzekazaÓ upowainienia pracownikomZespołudo pzetwarzania danych osobowych
i słuzbowych
uczniówi rodzicóww zakresiedziała|ności
statutowej
oraz pzydzie|onych
obowiązkóworuz zaprowadziÓĘestr tychupowaznień;
9' w związkuze zb|iŻającym
przeterminowanej
się terminempzedawnieniana|ezności
podjąÓdziałaniaskierowaniasprawna drogęsądowące|emegzekucjina|ezności;
10.zachowaćpzejzystośÓzapisóww prowadzonych
księgachrachunkowychi
zaprowadzióewidencjęana|ityczną
do otzymanychw trwałyzaząd gruntówi
nieruchomoŚci.
Podając powyzsze do wiadomościproszę Pana Dyrektora Zespołu Szkoł
Ponadgimnazja|nych
i P|acówek opiekuńczo - WychowawczychNr 3 W Piotrkowie
Trybuna|skim
o przesłanieinformacjio sposobiewykonaniaza|eceń pokontro|nych
|ub
przyczynach
ich niewykonania
w terminie14 dni od datyotrzymania
niniejszego
wystąpienia
pokontrolnego.

