
Piotrków Trybunalski, 11-01-2019

Pani Edyta Bąkowicz
Pan Błażej Giez
Pan Michał Bąkowicz
osoby  prowadzące :
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa
Medyczna Szkoła Policealna
ul. Owocowa 12, 
97-300 Piotrków Trybunalski

                                                      WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

                  Działając na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 r.1 Zespół kontrolujący w składzie: Aldona Ciupińska – główny 

specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli oraz Magdalena Kudyba ‒ inspektor w Biurze 

Audytu Wewnętrznego i Kontroli, przeprowadził kontrolę prawidłowości wykorzystania środków 

pochodzących z dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na realizację zadań 

określonych w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2 w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 2016 r. przez Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (w skrócie 

ZLO), Zaoczną Policealną Szkołę Zawodową (w skrócie ZPSZ) i Medyczną Szkołę Policealną (w 

skrócie MSP), zwanych dalej Szkołami, dla których w 2016 roku organem prowadzącym były osoby 

fizyczne – Pani Edyta Bąkowicz, Pan Błażej Giez i Pan Michał Bąkowicz. 

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 25 września 2018 r. do 9 listopada 2018 r. w siedzibie 

Szkół przy ul. Owocowej 12 w Piotrkowie Trybunalskim i udokumentowana protokołem kontroli  

1 Uchwała Nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby 
fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
(Dz. U. Woj. Łódzkiego z dn. 18 kwietnia 2018 r. poz. 2234).
2 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. od 2 grudnia 2016 r. t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943, ze zm.),
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podpisanym, po uprzednim omówieniu przez kontrolujących oraz Panią Edytę Bąkowicz – 

Pełnomocnika osób prowadzących – w dniu 3 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie § 6 ust. 2 uchwały nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 

dnia 28 marca 2018 r.3 organ prowadzący złożył zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole 

kontroli. Zespół  kontrolujący  po dokonaniu analizy  złożonych w piśmie z dnia 10.12.2018 r. 

zastrzeżeń i uwag, nie uznał ich w całości z uwagi na brak wskazania przez organ prowadzący 

umotywowanych dowodów  mających wpływ na ustalenia zawarte w protokole kontroli. Swoje  

stanowisko w tej sprawie Zespół kontrolujący przekazał w piśmie z dnia 17.12.2018 r.

Ustalenia kontroli oparto na stanie prawnym, zgodnie z którym: dotacje zostały udzielone z budżetu 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu 

obowiązującym w 2016 roku, a także w trybie i na zasadach określonych w uchwale Nr XVII/245/15 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 r.4

W roku 2016 Szkoły otrzymały dotację w wysokości  683 477,21 zł, w tym:

− dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego  – 278 868,32 zł
− dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej   – 164 892,05 zł
− dla Medycznej Szkoły Policealnej –  239 716,84 zł.

Ze sporządzonych przez organ prowadzący, w formie przewidzianej w załączniku nr 3 do uchwały 

Nr XVII/245/15, Rozliczeń rocznych środków otrzymanych z budżetu miasta w 2016 r., złożonych do 

Urzędu Miasta wynikało, że Szkoły wykorzystały otrzymaną dotację w całości.

Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzono na podstawie:

− Rocznych rozliczeń środków otrzymanych z budżetu Miasta w 2016 roku złożonych 

do Urzędu Miasta;

− miesięcznych rozliczeń sporządzonych przez osobę prowadzącą;

− dokumentów wymienionych w Rocznych rozliczeniach, jako podstawa realizacji 

wydatków; 

− wyciągów bankowych, bankowych potwierdzeń dokonania przelewów oraz innych 

dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku;

− umów o pracę, umów cywilnoprawnych, dzienników zajęć i innych dokumentów 

potwierdzających zgodność poniesionych wydatków z art. 90 ust. 3d ustawy o 

systemie oświaty, tj. na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań 

Szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

3 Uchwała nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania( Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2018r. poz. 2234).
4 Uchwała Nr XVII/245/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne 
inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 grudnia 2015 
r. poz. 5767).
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W ramach przeprowadzonej kontroli dokonano szczegółowego sprawdzenia prawidłowości 

wykorzystania przekazanej dotacji, poprzez objęcie badaniem 100% wydatków, wykazanych w 

Rocznych rozliczeniach środków otrzymanych z budżetu Miasta w 2016 roku złożonych do Urzędu 

Miasta. W trakcie czynności kontrolnych dokonano analizy przedstawionych dokumentów 

źródłowych, dokumentujących poniesione wydatki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2016 r., a następnie porównano je z danymi wykazanymi w rozliczeniach dotacji. W toku kontroli 

Zespół kontrolujący  na bieżąco  informował organ prowadzący o  stanie i przebiegu prowadzonego 

postępowania kontrolnego oraz dokonanych ustaleniach Potwierdzeniem powyższego jest 

korespondencja wymieniana pomiędzy Zespołem kontrolującym, a organem prowadzącym 

stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

W ocenie Zespołu kontrolującego jako prawidłowo wykorzystanych, czyli zgodnie z art. 90

ust. 3d uso (tj. na dofinansowanie realizacji zadań szkół  w zakresie m.in. kształcenia, wychowania 

i opieki) nie można zakwalifikować wydatków w kwocie  145 742,59 zł (59 462,98 zł w ZLO, 
35 182,26 zł w ZPSZ i 51 097,35 zł w MSP), ponieważ były to wydatki na cele niezgodne z 

przeznaczeniem dotacji lub wydatki, których przeznaczenia na te cele organ prowadzący nie 

udowodnił. Na tę kwotę złożyły się rozliczone przez organ prowadzący z dotacji:

1. Wydatki (118 584,62) poniesione na cele niezgodne z przeznaczeniem dotacji (art. 90 ust. 3d 

uso), a  w szczególności wynagrodzenia (wraz z zaliczkami na podatek i ze składkami ZUS od 

pracowników i pracodawcy):

a) 97 344,00 zł  – wynagrodzenia  organu prowadzącego nieświadczącego  pracy na rzecz szkół 

dotowanych z budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego  w zakresie określonym w art. 90 ust. 3d 

uso. Z okazanych dokumentów i wyjaśnień złożonych w toku kontroli nie wynikało , że na rzecz 

słuchaczy szkół  obowiązki swoje  wykonywały osoby fizyczne prowadzące Szkoły  na stanowiskach:

-wicedyrektor  ds. administracyjno-finansowych,

-wicedyrektor ZLO,

-wicedyrektor ds marketingu i informatyzacji,  

Ww., rozliczone z dotacji wydatki to głównie wydatki organu prowadzącego, niezwiązane 

bezpośrednio z celem działalności szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, a ich 

ostatecznym beneficjentem nie był słuchacz. Nie stanowiły one zapłaty za realizację zadań szkół w 

zakresie określonym w art. 90 ust 3d uso, gdyż służyły innym celom, na które nie przysługiwała 

dotacja z budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Nie ma  możliwości wykorzystania dotacji  

otrzymanej na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty na pokrycie kosztów obsługi 

finansowo-administracyjnej, obsługi organizacyjnej, dotowanych Szkół, jeśli ta obsługa  realizowana 

jest przez organ prowadzący- wspólników spółki cywilnej, której przedmiotem działalności jest 

prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych. Jak zauważył WSA  cyt: „Realizacja powyższych  zadań  

należy do obowiązków prowadzącego szkołę, za co nie może on być wynagradzany, jeżeli nie pełni 
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jednocześnie funkcji dyrektora szkoły, a  więc osoby realizującej kształcenie, wychowanie i opiekę 

nad uczniami. Może jedynie pokryć wydatki związane z realizacją tych zadań5. 

Obowiązki i zadania organu prowadzącego szkołę określone zostały  art. 5 ust. 7 ustawy o systemie 

oświaty  i za ich wykonanie organ prowadzący nie może otrzymywać wynagrodzenia finansowanego 

ze środków dotacji, gdyż takie wynagrodzenie w istocie stanowiłoby dotowanie organu 

prowadzącego tę placówkę, co jest sprzeczne z celem dotacji. Ponadto wynagrodzenie podmiotu 

prowadzącego szkołę nie mieści się w zakresie pojęcia wydatków bieżących związanych z realizacją 

zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki społecznej (szczegółowy 

opis na str. 27-32 protokołu kontroli),

b)kwota 9 424,00 zł ‒  wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło na zajęcia, przeprowadzone na 

kierunku-technik usług kosmetycznych, na który w 2016 roku nie przysługiwała dotacja  

(szczegółowy opis na str. 21-22 protokołu kontroli),

c)kwota 7 782,92 zł – na reklamę i promocję (m. in. rozwieszanie plakatów, pozycjonowanie stron, 

reklama w Internecie), które  nie mieszczą się w katalogu wydatków na realizację zadań związanych 

z kształceniem, wychowaniem i opieką, w tym profilaktyką społeczną (szczegółowy opis na str. 53-

54 protokołu kontroli).

d)kwota 1 920,00 zł – za studia podyplomowe na kierunku- Oligofrenopedagogika

W ocenie Zespołu kontrolującego  studia z zakresu oligofrenopedagogiki służyły  wyposażeniu  

nauczyciela w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-

rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Nabycie przez 

nauczyciela ww. kwalifikacji nie będzie więc służyło celom związanym z działalnością dydaktyczną, 

wychowawczą i  opiekuńczą dotowanych szkół i w związku z tym wydatki poniesione na 

podwyższenie kwalifikacji zatrudnionego nauczyciela nie mogą być sfinansowane środkami dotacji 

udzielonej tym szkołom. Ponadto, jak wskazał WSA cyt.: Dokształcanie pracowników w postaci 

studiów nie jest wydatkiem bieżącym.6 Zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie dotacje mogą 

być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkół (szczegółowy opis na str. 55-56 

protokołu kontroli),

e)kwota 1 650,00 zł – wydatek z tytułu faktury za usługę gastronomiczną ( spotkanie wigilijne dla 

nauczycieli i pracowników Szkół).

Organizacja spotkania wigilijnego dla nauczycieli i pracowników Szkół nie ma związku z  realizacją 

zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką. Beneficjentem tego wydatku  nie był 

słuchacz, ale pracownicy Szkół (szczegółowy opis na str. 57 protokołu kontroli),

5 Wyrok WSA w Gliwicach z 1czerwca 2017r., sygn. akt. ISA/Gl 1080/16
6 Wyrok WSA w Gliwicach z 7 lutego 2018 r.,sygn. akt. I SA/Gl 1124/17
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f)kwota 321,26 zł – za usługę  internetową świadczoną  na adres prywatny pracownika Szkół, a nie 

na  adres Szkoły.

W ocenie Zespołu kontrolującego  nie ma podstaw, by uznać wydatek na Internet domowy 

pracownika, jako poniesiony na cele działalności Szkół ( powyższe nie wynikało  z zawartej z 

pracownikiem umowy o pracę  (szczegółowy opis na str. 47 protokołu kontroli),

g)kwota 139,62 zł ‒  za zakup książek oraz kwitariuszy przychodowych.

Zdaniem Zespołu kontrolującego sfinansowanie ze środków dotacji zakupu takich pozycji 

książkowych jak :  „Służby specjalne - Podwójna przykrywka”,  „Ukryte terapie- Czego ci lekarz nie 

powie” czy  „Smoleńsk, który zmienił świat”  oraz zakup kwitariuszy przychodowych  nie miały 

bezpośredniego  związku   z wychowaniem, kształceniem i opieką (szczegółowy opis na str. 43 

protokołu kontroli),

h)kwota 2,82 zł ‒ wydatki z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań

Z dotacji nie mogą zostać sfinansowane ewentualne odsetki z tytułu zapłaty zobowiązań po terminie  

(szczegółowy opis na str. 44, 47 protokołu kontroli).

Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji podlega rygorom wynikającym z zasad 

gospodarowania środkami publicznymi, które znajdują uregulowanie w ustawie o finansach 

publicznych. W myśl art. 44 ust. 3 pkt 3 powołanej ustawy wydatki publiczne powinny być 

dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ww., rozliczone z dotacji wydatki to głównie wydatki organu prowadzącego, niezwiązane  z celem 

działalności szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, a ich ostatecznym beneficjentem 

nie był słuchacz. Co więcej, bez poniesienia większości z nich szkoły mogły prowadzić bieżącą 

działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Nie stanowiły one zapłaty za realizację zadań 

szkół  w zakresie określonym w art. 90 ust 3d uso, gdyż służyły innym celom, na które nie 

przysługiwała dotacja z budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego..

Podkreślenia wymaga, że rolą dotacji nie jest subsydiowanie wszelkiej działalności szkoły lub 

organu prowadzącego, czy też pokrywanie wszystkich ich wydatków. W myśl przepisów  u.s.o. 

dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, […].

2) wydatki nieudokumentowane (27.157,97 zł): 
a) kwota 5 240,16 zł, wynikająca z ujęcia w rocznych rozliczeniach przez organ prowadzący, w 

ramach rozliczonych wynagrodzeń „brutto”, zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, które nie zostały uregulowane w roku 2016 (szczegółowy opis na str. 23-26 

protokołu kontroli),

b) kwota 21 041,14 zł, wynikająca z ujęcia dwukrotnie w rocznych rozliczeniach składek ZUS 

w części obciążającej pracownika ‒ w ramach rozliczonych wynagrodzeń „brutto” oraz w 

kwocie pochodnych od wynagrodzeń, (szczegółowy opis na str. 33 protokołu kontroli),
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c) kwota 376,76 zł, wynikająca z przedłożonych do rozliczenia faktur, których zapłata nie 

została potwierdzona lub została dokonana w niższej wysokości (szczegółowy opis na str. 

34-35, 42 protokołu kontroli),

d) kwota 360,28 zł, wynikająca z ujęcia dwukrotnie w Rocznych rozliczeniach tych samych 

wydatków (szczegółowy opis na str. 43, 47, 52 protokołu kontroli),

e) kwota 66,22 zł, stanowiąca składki ZUS w części obciążającej pracownika ‒ odprowadzone 

w kwocie niższej, niż naliczona na liście płac (szczegółowy opis na str. 18 protokołu kontroli), 

f) kwota 39,53 zł, wynikająca z ujęcia w Rocznych rozliczeniach wydatków w kwocie wyższej, 

niż wynikająca z przedstawionych faktur (szczegółowy opis na str. 44,47 protokołu kontroli), 

g) kwota 33,47 zł, wynikająca z dokonania wydatku (przelewów wynagrodzeń) w kwotach 

niższych, niż naliczone na liście płac(szczegółowy opis na str. 17-18, 23 protokołu kontroli),

h) kwota 0,41 zł, która została rozliczona w zawyżonej wysokości w wyniku zaokrągleń przy 

rozliczaniu procentowym wydatków na poszczególne Szkoły (szczegółowy opis na str. 17, 

35, 36, 37, 42 - 43, 46, 47, 48, 50, 52 protokołu kontroli),

W myśl art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych7 dotacje udzielone z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do 

budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Sposób 

naliczania odsetek od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego określa art. 252 ust. 6 przywołanej ustawy.

                   Mając na uwadze ustalenia przeprowadzonej kontroli, informuję o ciążącym na organie 

prowadzącym z mocy przepisu prawa obowiązku zwrotu kwoty 145 742,59 zł (59 462,98 zł w ZLO, 
35 182,26 zł w ZPSZ i 51 097,35 zł w MSP) wraz z odsetkami. 

Zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem należy dokonać  na rachunek 

bankowy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 15 1560 0013 2323 1404 1000 0001.

W przypadku braku zwrotu ww. kwot dotacji, zostanie wszczęte stosowne postępowanie 

administracyjne w tej sprawie.

W toku kontroli stwierdzono ponadto niżej wymienione nieprawidłowości i uchybienia, nieskutkujące 

zwrotem dotacji do budżetu. 

1. Nie zapewniono przejrzystości dysponowania środkami dotacji, ponieważ:

a) Rozliczenie wszystkich trzech Szkół, co do zasady, następowało na podstawie tych samych 

dowodów, tj. faktur, rachunków i list płac. Faktury i rachunki, z jednym wyjątkiem, wystawiane 

były na organ prowadzący. Dowody źródłowe nie były opisane w sposób wskazujący, jaka 

kwota została sfinansowana ze środków dotacji przekazanej z budżetu Miasta dla 

poszczególnych Szkół. 

b) Wszystkie wydatki rozliczano proporcjonalnie na trzy Szkoły, również w przypadku 

wydatków, które dotyczyły tylko jednej z dotowanych Szkół (np. wynagrodzenia dla 

7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
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prowadzących zajęcia tylko w jednej ze Szkół, zakup wyposażenia szkoły medycznej). W 

konsekwencji wydatki poszczególnych Szkół rozliczano w sposób nieodzwierciedlający 

faktycznych kosztów ich działalności.

c) Wydatków dokonywano gotówkowo, lub bezgotówkowo z rachunków bankowych Szkół, a 

także z rachunku organu prowadzącego i rachunku osoby prywatnej. W konsekwencji 

ustalenie wykorzystania dotacji nie było możliwe na podstawie przepływów finansowych w 

oparciu o dowody z treści historii rachunków bankowych. Stosownie do art. 90 ust. 3c i 3d 

ustawy o systemie oświaty dotacje są przekazywane na rachunek bankowy szkoły i mogą 

być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły. Środki z dotacji 

wpływające na rachunek Szkoły, przeznaczone na pokrycie wydatków określonych w art. 90 

ust. 3d ustawy o systemie oświaty, powinny pozostać na tym rachunku do momentu zapłaty.

d) W tytułach przelewów nie zawsze wpisywano numer faktury lub inne dane, które pozwoliłyby 

na zidentyfikowanie danej płatności (płatności za pośrednictwem PayU i innych systemów 

automatycznej płatności), co utrudniało potwierdzenie dokonania wydatku.

e) Odbiór wynagrodzenia wypłaconego gotówką był potwierdzony podpisem na liście płac bez 

wskazania daty odbioru gotówki.

2. Stwierdzono liczne przypadki dokonywania wydatków sfinansowanych ze środków dotacji po 

upływie wymagalnego terminu płatności. Opóźnienia dotyczyły zarówno regulowania 

zobowiązań o charakterze publicznoprawnym (płatności do ZUS, US), jak również zapłaty wobec 

kontrahentów. Do wydatkowania środków otrzymanych w ramach dotacji na dofinansowanie 

realizacji zadań Szkół ma zastosowanie przepis art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach 

publicznych (w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2), zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być 

dokonywane w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (stwierdzono 

przypadki  finansowania odsetek ze środków dotacji).

Wobec stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień, polecam:

1. W Rocznych rozliczeniach wykazywać faktycznie poniesione w danym roku wydatki bieżące na 

zadania określone w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)8, 

2. Zapewnić przejrzystość rozliczania wydatków z dotacji, w szczególności:

a) zachować przejrzystość operacji na rachunku bankowym każdej ze Szkół, w sposób 

zapewniający identyfikację wydatku finansowanego środkami dotacji;

8 Od 1 stycznia 2018 r. artykuł ten zastępuje obowiązujący w okresie objętym kontrolą art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
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b) dokonywać opisów dowodów księgowych w sposób wskazujący, jaka kwota została 

sfinansowana ze środków otrzymanej dotacji przez Szkołę9;

c) prawidłowo dokumentować fakt wypłaty wynagrodzeń, poprzez zamieszczanie daty obok 

podpisu potwierdzającego odbiór gotówki;

d) wydatki, które dotyczą tylko jednej z prowadzonych Szkół, rozliczać dotacją zgodnie z 

miejscem powstania kosztów, w sposób umożliwiający ustalenie wydatków poniesionych w 

związku z funkcjonowaniem danej Szkoły, w tym przypadku nie stosować podziału 

procentowego;

2. Przestrzegać terminowego regulowania zobowiązań w zakresie wydatków rozliczanych z dotacji. 

Proszę w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego przedstawić pisemną 

informację o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i 

uchybień.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Bogdan Munik    
Sekretarz Miasta

9 Od 1 stycznia 2018 r. sposób opisywania faktur i innych dokumentów księgowych wynika z § 3 ust. 3 
uchwały RM Piotrkowa Trybunalskiego nr LIII/662/18 z dnia 28 marca 2018 r.
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