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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 7 do 10 września 2009 r.
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gliwicach przez pracowników
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach
w ramach zarządzenia Prezydenta Miasta nr KAW. 09145-79/09

z dnia

31 sierpnia 2009 r.
Przedstawiony

poniżej

opis

wyników

kontroli

oparto

na

ustaleniach

dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli
z dnia 14 września 2009 r.
Przedmiot kontroli
Kontrola dotyczyła przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości
zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku 2009
w tym

zgodności

dokonywanych

wydatków

z

planem

finansowym,

obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami.
Ocena działalności kontrolowanej jednostki.
Wydatki objęte kontrolą były:
−

ponoszone na cele i w wysokościach określonych planem finansowym,

−

dokonywane w sposób celowy i oszczędny,

−

dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami,
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−

dokonywane

w

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Unii Europejskiej

wysokości

i

terminach

wynikających

z

wcześniej

zaciągniętych zobowiązań.
Obszary wymagające poprawy zostały opisane w dalszej części wystąpienia
pokontrolnego.
Wnioski i zalecenia.
1. W umowach cywilnoprawnych:
a) na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
jednostki nie określono warunków i sposobu udzielania świadczeń
zdrowotnych w tym: sposobu rejestracji osób objętych umową, trybu
przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy oraz
sposobu podania ww. informacji do wiadomości zainteresowanych, co
narusza zasady określone w art.12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o służbie medycyny pracy (jt. Dz.U. z r. 2004, nr 125, poz.1317
z późn.zm.),
b) wystąpiły przypadki określania terminu zapłaty uzależnionego od daty
wystawienia faktury co jest niekorzystne dla zamawiającego.
Zalecenie nr 1
Dokonać zmian w umowie zgodnie z wymogami ustawy o służbie
medycyny pracy.
W

umowach

nie

zawierać

zapisów

niekorzystnych

dla

zamawiającego.
2. Do dnia kontroli brak złożenia organowi prowadzącemu sprawozdania
ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 r., co narusza § 6 ust. 3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca
2002

r.

w

sprawie

doskonalenia

sposobu

zawodowego

poszczególnych

wojewodów,

podziału
nauczycieli
form

środków

na

wspieranie

pomiędzy

budżety

doskonalenia

zawodowego

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw
oświaty

i

wychowania

oraz

szczegółowych

kryteriów

i trybu

przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 430).
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Zalecenie nr 2
Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na
dofinansowanie

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

składać

w terminie zgodnym z ww. rozporządzeniem.

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć
do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
Od oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje
prawo

zgłoszenia pisemnego odwołania, w terminie 7 dni od

daty

otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Sekretarz Miasta
Andrzej Karasiński

3

