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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 20 do 23 października,
18, 19

i

23

listopada

oraz

23

grudnia

2009

r.

w Zespole

Szkół

Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach przez pracowników Wydziału Kontroli
i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach zarządzenia
Prezydenta Miasta nr KAW. 09145-98/09 z dnia 22 września 2009 r. wraz
z upoważnieniem z dnia 22 października 2009 r.
Przedstawiony

poniżej

opis

wyników

kontroli

oparto

na

ustaleniach

dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli
z dnia 21 stycznia 2010 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
(poza jednym przypadkiem),
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−

dokonywane zgodnie z zawartymi umowami,

−

dokonywane w wysokościach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań (poza jednym przypadkiem).

Obszary wymagające poprawy zostały opisane w dalszej części wystąpienia
pokontrolnego.
Wnioski i zalecenia.
1. Zaciągnięcie zobowiązania i dokonanie wydatku na kwotę 675,09 zł
w rozdziale 80195 w §3020 (pomoc zdrowotna dla nauczyciela) bez
zabezpieczenia środków w planie finansowym na ten cel, co narusza art.36
ust. 1 i 35 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z r. 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).
Zalecenie nr 1
Zobowiązania

zaciągać

oraz

środki

wydatkować

na

cele

i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki.
2. Przekazanie do dnia 31 maja 2009 r. środków na rachunek zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych bez ustalenia ich wysokości wymaganej
przepisami tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń opartych na stawkach
obowiązujących w 2008 r.
Zalecenie nr 2
Przed przekazaniem środków na konto zakładowego funduszu
świadczeń

socjalnych

dokonać

naliczenia

odpisu

zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (jt. Dz. U. z 1996 r., nr 70, poz.
335z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (jt. Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Fakt
naliczenia

odpisu

w

prawidłowej

wysokości

udokumentować

poprzez sporządzenie kalkulacji zatwierdzonej przez kierownika
jednostki.
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3. Na 20 wydatków objętych kontrolą, w których nie odnotowano daty
wpływu, w 3 przypadkach termin zapłaty zobowiązania uzależniony był od
daty wpływu dokumentu do jednostki, w związku z powyższym brak
możliwości jednoznacznego określenia czy wszystkie zobowiązania były
regulowane

w

terminach

wynikających

z

wcześniej

zaciągniętych

zobowiązań.
Zalecenie nr 3
Na fakturach i rachunkach wpływających do jednostki nanosić daty
wpływu oraz numeru ewidencyjnego z rejestru kancelaryjnego,
o którym mowa w pkt 6. ppkt 11 załącznika do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla
organów gmin i związków międzygminnych z dnia 22 grudnia
1999 r.

(Dz. U. z 1999 r.

nr

112

poz.

1319)

w związku

z poleceniem służbowym nr Z/20/00 Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji
kancelaryjnej do stosowania w jednostkach organizacyjnych gminy.
4. Przypadek

nieskutecznego

przeprowadzenia

kontroli

merytorycznej

z uwagi wystąpienie różnicy (10,00 zł) pomiędzy kwotą wynikającą
z faktury za badania lekarskie, a cennikiem usług będącym załącznikiem
do umowy nr 07/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.
Zalecenie nr 4
Osoby przeprowadzające kontrolę pod względem merytorycznym
zobowiązać do dokonywania kontroli zgodności stawek ujętych
w umowie ze stawkami zafakturowanymi.
5. Brak dokumentów

poświadczających

dochód

w

rodzinie

nauczyciela

z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
o udzielanie

pomocy

zdrowotnej,

co

wymagane

jest

uchwałą

nr

VII/183/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
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Zalecenie nr 5
Pomoc zdrowotną przyznawać i wypłacać w oparciu o dokumenty
wymagane ww. uchwałą.
6. Wypłata kwoty 700,00 zł z tyt. dofinansowania opłat za kształcenie
nauczyciela niezgodnie z zarządzeniem nr PM3529/09 Prezydenta Miasta
Gliwice z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom
zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Miasta Gliwice, z uwagi na
brak dokumentów poświadczających skierowanie nauczyciela na studia
przez dyrektora.
Zalecenie nr 6
Dofinansowanie

opłat

za

kształcenie

nauczycieli

przyznawać

zgodnie z ww. zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice.
7. W umowach cywilno-prawnych:
a) na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
jednostki

nie

zleceniobiorcy
stanowisk

określono

obowiązków

zleceniodawcy

dotyczących

zapewnienia

możliwości

pracy

udostępniania

w

celu

dokumentacji

wobec

przeglądu

dokonania

oceny

warunków

pracy,

wyników

kontroli

warunków

pracy,

w części odnoszącej się do ochrony zdrowia 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,
c) wystąpiły

rozbieżności

w umowach

i

na

pomiędzy

fakturach

określeniem

wystawionych

na

terminu

zapłaty

podstawie

umów;

w umowach nie zawarto klauzuli, iż „nie stanowi zmiany umowy
przyjęcie

przez

jednostkę

dokumentów

księgowych

(np.

faktur,

rachunków, not odsetkowych) związanych z realizacją ww. umów,
zawierających dane odnośnie terminu płatności niezgodne z treścią
zawartych umów”.
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Zalecenie nr 7
Dokonać zmian w umowie zgodnie z wymogami ustawy o służbie
medycyny pracy.
W

umowach

nie

zawierać

zapisów

niekorzystnych

dla

zamawiającego.
Do umów zawieranych przez jednostkę wprowadzać następujące
zapisy:
1. „Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W

przypadku

wskazanym

rozbieżności

w

pomiędzy

dokumentach

terminem

księgowych

(np.

płatności
fakturach,

rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony
w umowie.”
8. Niecelowe wydatkowanie środków w wysokości 105.103,53 zł w związku
z zaniechaniem wykonania czynności określonych w art. 87 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U.
z 2007 r., nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) tj. odrzuceniem oferty bez
wezwania

wykonawcy

do

złożenia

wyjaśnień,

a

następnie

nierostrzygnięciem złożonego protestu.
Zalecenie nr 8
Przy udzielaniu zamówień publicznych wykorzystywać wszystkie
przewidziane

prawem

procedury

prowadzące

do

oszczędnego

wydatkowania środków publicznych.
9. W zakresie postępowania o zamówienia publiczne stwierdzono przypadki:
a) określenia w SIWZ uprawnień budowlanych inaczej niż wymagają
tego przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz.
U z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.),
b) braku w przedmiarach robót:
−

dla każdej pozycji przedmiaru - numeracji specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, co naruszyło zasadę
zawartą

w

§

10

ust.

1

pkt

3

rozporządzenia

Ministra

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu

i formy

dokumentacji

projektowej,

specyfikacji
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technicznych

wykonania

i odbioru

robót

budowlanych

oraz

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202,
poz. 2072 z późn. zm.),
−

karty tytułowej przedmiaru robót, co naruszyło zasadę zawartą
w § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru

robót

budowlanych

oraz

programu

funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)
c) braku

w

specyfikacji

technicznej

wykonania

i

odbioru

robót

budowlanych podziału robót budowlanych według kodów Wspólnego
Słownika Zamówień, co naruszyło zasadę zawartą w § 13 ust. 2 oraz
§ 14 ust. 1 pkt 1 ppkt e ww. rozporządzenia.
d) ujawnienia w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy do SIWZ nazwy
tego

wykonawcy

pozostałym

uczestnikom

postępowania,

co

naruszyło zasadę zawartą w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r., nr 223
poz. 1655 z późn. zm.).
e) wystąpienia różnic pomiędzy treścią informacji zawartej w ogłoszeniu
o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej a w Biuletynie
Zamówień Publicznych i na tablicy ogłoszeń zamawiającego, co
naruszyło zasadę zawartą w art. 40 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy.
f)

zastosowania

we

wzorze

umowy

do

SIWZ

oraz

w

umowie

z wykonawcą nieaktualnej treści art. 144 ust. 1 ww. ustawy.
Zalecenie nr 9
Przy

udzielaniu

przepisów

zamówień

ustawy

wykonawczych

publicznych

Prawo

dot. zamówień

zamówień

należy

przestrzegać

publicznych,

publicznych,

aktów

ze szczególnym

uwzględnieniem wyżej wskazanych zagadnień.
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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
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