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 przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zmianą, utratą 

bądź zniszczeniem 

   

4 Prowadzić ewidencję osób 

upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych. 

Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Na bieżąco  

5 Zaktualizować zakresy obowiązków, 
uprawnień i odpowiedzialności 

pracowników oraz stosować 

ustalone uregulowaniami 
wewnętrznymi nazewnictwo 

stanowisk pracy. 

Zaktualizowano zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności stosownie do zaleceń. 

 

Na bieżąco  

6 Uzupełnić na stronie BIP 

prowadzonej dla Szkoły informacje 
wymagane z mocy obowiązujących 

przepisów prawa. 

Uzupełniono na stronie BIP prowadzonej dla szkoły informacje wymagane z mocy 

obowiązujących przepisów prawa. 

16.11.2012 r.  

7 Zapewnić prawidłową realizacje 

dochodów, a w szczególności: 

   

 a. informować na bieżąco 
Prezydenta o wszystkich umowach 

najmu 

Informacje są przekazywane do Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin grudzień 
2012, na 

bieżąco 

 

 b. dostosować i uszczegółowić 
minimalne opłaty za wejścia do 

obiektów sportowych oraz zapewnić 

ich przestrzeganie 

Dostosowano opłaty zarządzeniem nr 35/2011/2012 Dyrektora Szkoły z dnia  20 sierpnia 
2012 r. 

20.08.2012  

 c. jednoznacznie ustalić termin 
płatności za wystawiane przez 

Szkołę faktury 

Data dostarczenia faktury jest udokumentowania pieczęcią z datą najemcy lub datą 
otrzymania w przypadku wysłania faktury pocztą za potwierdzeniem odbioru – pozwala to 

jednoznacznie ustalić termin płatności faktury. 

Na bieżąco  

 d. ustalić zasady odpłatności za 

wynajem Sali gimnastycznej oraz 
zapewnić ich przestrzeganie 

Ustalono opłaty zarządzeniem nr 35/2011/2012 Dyrektora Szkoły z dnia  20 sierpnia 2012 r. 20.08.2012  

 e. przestrzegać postanowień 

zawartych umów najmu, stosownie 
do których wszelkie zmiany formy 

Przestrzega się zapisów umów. Na bieżąco  
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umowy wymagają formy pisemnej 

 f. wyznaczyć pracownika 

odpowiedzialnego za monitorowanie 
terminowości wpłat za wynajem i 

podejmowanie stosownych działań 

w tym zakresie 

Wyznaczono kierownika obiektów sportowych. 06.12.12  

 g. wyegzekwować od najemców 
należne odsetki za nieterminowe 

wnoszenie opłat za 2011 r. oraz 

dokonać weryfikacji terminowości 
wnoszonych opłat  

Odsetki są egzekwowane, weryfikacja terminowości jest przeprowadzana. Na bieżąco  

 h. wyegzekwować od najemców, 

którym wystawiono faktury w 

zaniżonej kwocie  o 820,80 zł 
należności i zweryfikować 

rozliczenia z tytułu najmu z 

pozostałymi najemcami za 2011 r. 

Dowody wpłaty przesłać do 
Wydziału Audytu i Kontroli. 

W wyniku przeanalizowania zapisów umowy, faktur wystawionych dla Uniwersytetu 

Medycznego, zapisów protokołu pokontrolnego oraz przeliczenia ilości dni z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych stwierdziłem, że: 
Ilość godzin w okresie od stycznia do czerwca 2011 wg wystawionych faktur wynosi 119  

i jest zgodna z ilością zrealizowanych godzin, więc nie ma podstaw do żądania do 

kontrahenta dodatkowych opłat. Uniwersytet korzystał z pływalni w poniedziałki, wtorki, 

czwartki oraz niedziele.  
 

 
Miesiąc PN WT CZW PT ND SUMA 

Styczeń 3,10,17,24, 

31 

4,11,18,25 6 (DW), 

13,20,27 

7,14,21,28 2,9,16,23,30 21 

Luty 7,14,21,28 1,8,15,22 3,10,17,24 4,11,18,25 6,13,20,27 20 

Marzec 7,14,21,28 1,8,15,22,29 3,10,17,24, 

31 

4,11,18,25 6,13,20,27 22 

Kwiecień 4,11,18, 
25(DW) 

5,12,19, 26 7,14,21,28 1,8,15,22, 
29 

3,10,17, 
24(DW) 

19 

Maj 2,9,16,23, 

30 

3(DW), 

10,17,24, 31 

5,12,19,26 6,13,20,27 1(DW),8,15, 

22,29 

21 

Czerwiec 6,13,20 7,14,21 2,9,16,23 

(DW) 

3,10,17,24 5, 12(DW), 

19,26 

16 

suma      119 

 

DW- ustawowo wolny dzień od pracy 

 

Na bieżąco  
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Umowa zawarta z Uniwersytetem Medycznym z dnia 9 września 2010 jako dzień 

korzystania z sali gimnastycznej wskazuje czwartek. W protokole pokontrolnym czytamy 

„(…) - wystawiono faktury: 
- nr 9/2011 z 17.01.2011 r. na kwotę 7.657,20 zł (za I: 3 godz. po 30 zł sala i 20 godzin po 

350 zł basen (zgodnie z umową powinno być za 4 godz. po 30 zł (w styczniu 2011 r. było 4 

czwartki) i 21 godz. po 350 zł; różnica 380 zł netto, 410,40 zł brutto.”  

W styczniu 2011 r. było 4 czwartki jednak jeden z nich był dniem ustawowo wolnym, w 
związku z tym nie ma podstaw do żądania dodatkowych opłat. Następnie w protokole 

pokontrolnym czytamy: 

 „- nr 184/2011 z 14.06.2011 r. na kwotę 6.523,20 zł za VI (za: 3 godz. po 30 zł sala i 17 
godzin po 350 zł basen (zgodnie z umową powinno być za 4 godz. po 30 zł –w okresie 

obowiązywania umowy, tj. do 26.06 były 4 czwartki; różnica 30 zł netto, 32,40 zł brutto.”  

W czerwcu były 4 czwartki jednak jeden z nich 23 był dniem ustawowo wolnym – dlatego 
naliczono za salę gimnastyczną tylko za 3 czwartki, również dzień 12 czerwca był dniem 

ustawowo wolnym, więc ilość godzin za czerwiec do opłaty za pływalnię wynosi 16.  

Na fakturze wystawiono ilość godzin 17, ponieważ zauważono, że w styczniu faktura 

powinna być wystawiona za 21 godzin, a nie 20.    21+16 (z tabeli) = 20+17 (z faktur).  
W wyniku powyższego stwierdzam, że łączne rozliczenie za okres I-VI 2011 jest naliczone 

prawidłowo, dlatego zalecenie w części dotyczącej Uniwersytetu Medycznego jest 

bezzasadne.    
 

 Umowa zawarta z Aldikiem regulowała kwotę za korzystanie z pływalni na 350 zł netto za 

45 minut. W miesiącu styczniu 2011 omyłkowo wystawiono fakturę licząc za godzinę 405 zł 
netto, w wyniku czego różnica w okresie styczeń - czerwiec 2011 r. wynosi138 zł netto.  

405-350=55 za godz. - w miesiącu styczniu wystawiono fakturę za 4 godziny zawyżając ją  

o kwotę 220 zł netto, w czerwcu o jedną godzinę mniej zaniżając o kwotę 350 zł netto.  Dnia 

7 grudnia 2012 wystawiono fakturę na kwotę 130 zł netto (140,04 zł brutto), wynikającą z 
różnicy: 350-220=130 zł netto. Dowody wpłaty zostaną dostarczone po dokonaniu wpłat 

przez firmy. 

8 Zamówienia publiczne 
przekraczające równowartość 14000 

euro dokonywać na zasadach 

określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych, 
 

Ogłoszone przetargi na zakup artykułów żywnościowych, w przygotowaniu jest przetarg na 
chemię basenową i środki czystości, ogłoszono przetarg na realizację zadania związanego z 

rządowym programem „Cyfrowa Szkoła”. 

Na bieżąco  
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9 Przy zawieraniu umów skutkujących 

powstaniem zobowiązań 

pieniężnych egzekwować od 
głównego księgowego złożenia 

podpisu potwierdzającego, że 

zobowiązanie wynikające z tych 

operacji mieszczą się w planie 
finansowym Szkoły 

Główna księgowa dokonuje stosownego podpisu na umowach. Na bieżąco  

10 W księgach rachunkowych ujmować 

dowody księgowe zgodnie z 
dekretacją, z uwzględnieniem m.in. 

pełnej adnotacji o ich 

zakwalifikowaniu do ujęcia w 

księgach rachunkowych 
 

 

W księgach rachunkowych szkoły ujmowane są dowody księgowe zgodnie z ich dekretacją  

i zakładowym planem kont Szkoły. 

Na bieżąco  

11 Wydatki dotyczące napraw maszyn, 
urządzeń i sprzętu klasyfikować do § 

4270  

Dokonuje się klasyfikację w/g załącznika Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów w 
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków ... 

na bieżąco  

12 Dokonać zwrotu 182 zł na rachunek 

Urzędu Miasta Lublin  

Dokonano wpłaty.  06.12.2012  

13 Ustalić w regulaminie zfśs kryteria 

socjalne przyznawania zapomóg 

oraz sposób dokumentowania 

sytuacji życiowej, rodzinnej i 
materialnej uprawniającej do 

udzielenia danej formy pomocy 

materialnej i przestrzegać 
postanowień tego regulaminu przy 

przyznawaniu świadczeń. 

Po zmianie regulamin został skierowany do ustaleń  ze związkami zawodowymi. Grudzień 

2012 

 

14 Wystąpić do uczestników imprezy 

integracyjnej o dobrowolny zwrot na 
rachunek bankowy zfśs kwoty 740 zł  

Dokonano wpłaty 740 zł. 06.12.12  

15 Prowadzić ewidencję szczegółową 

do konta 130 ,,Rachunek bieżący  

Dochody budżetowe ewidencjonowane  są w/g  podziałek klasyfikacji dochodów 

budżetowych. 

na bieżąco  
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