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KNW-K-I.1711.9.2022 Lublin, dnia 14 kwietnia 2022 roku

Pan Marian Klimczak
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 
im. Jana Pawła II w Lublinie
ul. Elsnera 5, 20-854 Lublinie

Wystąpienie pokontrolne

Wydział Audytu i Kontroli, obecnie Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(dalej: „Wydział KNW”) – przeprowadził w kierowanym przez Pana Zespole Szkół nr 5
im.  Jana  Pawła  II  w  Lublinie  (dalej  „Szkoła”)  kontrolę  gospodarowania  środkami
publicznymi w latach 2020 - 2021. Szczegółowe ustalenia zawarto w protokole kontroli
podpisanym w dniu 9.02.2022 r. Zgodnie z § 17 ust. 4 procedury  przeprowadzania
kontroli1 przekazuję  Panu  niniejsze  wystąpienie  pokontrolne,  zawierające  ocenę
skontrolowanych  zagadnień,  opis  stwierdzonych  nieprawidłowości  oraz  wnioski
mające na celu ich wyeliminowanie.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 
1) przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową Szkoły2,
2) realizację dochodów na wydzielonym rachunku (tzw. „dochodów własnych”)3,
3) przestrzeganie zasad zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków4,
4) mechanizmy zabezpieczające środki finansowe na rachunkach bankowych5,
5) przeprowadzenie inwentaryzacji,
6) gospodarkę rzeczowymi składnikami majątku.

Wydział  KNW  pozytywnie  ocenia  skontrolowane  zagadnienia.  Zadania
wchodzące w ich zakres wykonywane były prawidłowo, a stwierdzone poniżej
nieprawidłowości były nieliczne i małej wagi dla gospodarki finansowej Szkoły.

1 załącznik do zarządzenia nr 40/2/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 08.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia
Procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego;

2 w  zakresie  dokumentowania  systemu  kontroli  zarządczej  oraz  ustalenia  mechanizmów  kontroli  operacji
gospodarczych i finansowych (w tym polityki rachunkowości)i udostępniania informacji publicznej

3 dochody  z  najmu  -  próba  7  umów  realizowanych  w  2020  r.  i  100%  faktur  za  2020  r.  -  72.053,65  zł,
powiadomienie/zgoda o umowach najmu – 100%  zawartych w 2020 r.;

4 dokonywanie wydatków do wysokości planu finansowego – próba 7 z 16 zmian planu środków budżetowych i 2
(100%) planu dochodów własnych, celowość wydatków, mechanizmy kontroli dokumentów (próba: 30 FV na
kwotę 54.227,17 zł), wykazanie wydatków w sprawozdaniach Rb-28S i Rb-34S;

5 prawidłowość  konfiguracji  uprawnień  do  dysponowania  śr.  finansowymi  na  rachunkach  bankowych  oraz
prawidłowość dokonywania operacji finansowych na próbie celowej przelewów (2020 i 2021 r.);
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1. W  Polityce  rachunkowości6 wskazano  okresy  sprawozdawcze  wymagane
postanowieniami  art.  10  ust.  1  pkt  1  ustawy  o rachunkowości7 niezgodne
z wydanymi w tej sprawie rozporządzeniami właściwych ministrów8.

Zalecenie nr 1: 
W polityce rachunkowości poprawić zapisy dot. okresów sprawozdawczych.

2. W Regulaminie pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkół...9

ustalono dodatki funkcyjne, kategorie zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne
dla stanowisk, które nie były ujęte w strukturze organizacyjnej Szkoły (np. dodatki
funkcyjne dla z-ca głównego księgowego czy kierownika obiektów sportowych),
a nawet  nie  dotyczyły  jednostek  oświaty  (np.  laborant  czy  starszy  archiwista).
Ponadto  stanowisko  starszego  intendenta  błędnie  zaliczono  do  stanowisk
urzędniczych zamiast stanowisk pomocniczych i  obsługi według rozporządzenia
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych10.

3. Na stronie BIP Szkoły nie było dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, co było
to niezgodne z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej11.

Zalecenie nr 2: 
Uzupełnić  na  stronie  BIP  informacje  dot.  kontroli  przeprowadzonych  w  Szkole
i zamieszczać je na bieżąco.

4. W  Regulaminie  wynajmu  pomieszczeń dopuszczono  możliwość  bezpłatnego
udostępnienia pomieszczeń i obiektów sportowych instytucjom współpracującym,
co skutkowało bezpłatnym korzystaniem z pomieszczeń Szkoły przez zewnętrzne
pomioty nierealizujące zadań oświatowych Miasta. 

Zalecenie nr 3: 
Wykreślić z ww. Regulaminu zapisy o bezpłatnym wynajmie pomieszczeń i obiektów
sportowych podmiotom zewnętrznym nierealizującym zadań statutowych Szkoły.

5. W ewidencji analitycznej składników majątku prowadzonej w systemie KSAT200i
Moduł  MAJ  ewidencjonowano  składniki  majątku  tylko  pod  ogólną  nazwą  (np.
telewizor, komputer, tablet) bez cech identyfikacyjnych (producent, model, typ itp.),
numerów  fabrycznych,  co  było  wymagane  szczegółowością  programu
stanowiącego ewidencję analityczną do konta 011 i 013.

Zalecenie nr 4: 
Uzupełnić  ewidencje  składników  majątku  o  ich  cechy  charakterystyczne  i  numery
fabryczne.

6 zarządzenie nr 64/2020 z 31.12.2020 r.;
7 ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U.2021.217 ze zm.);
8 Ministra  Finansów z  11.01.2022  r.  w  sprawie  sprawozdawczości  budżetowej  (Dz.U.2022.144)  -  § 18  oraz

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17.12.2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2020.2396 ze zm.) - § 2 ust. 1;

9 zarządzenie nr 10/2019 z 03.07.2019 r.;
10 rozp. Rady Ministrów z 25.10.2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników sam. (Dz.U.2021.1960);
11 ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 ze zm.);
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Podkreślić  należy,  że  na  bieżąco  reagował  Pan  na  stwierdzone
nieprawidłowości.  W  trakcie  kontroli  poprawił  Pan  regulamin  wynagradzania
(przypisując  stanowisko  starszego  intendenta  do  stanowisk  pomocniczych  oraz
wykreślając  stanowiska  niewymienione  w  strukturze  organizacyjnej  Szkoły
i przypisane do nich dodatki) oraz uzupełnił cennik wynajmu pomieszczeń.

Proszę w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego złożyć
sprawozdanie  z  realizacji  wydanych  zaleceń  –  według  wzoru  określonego
w załączniku nr 5 do wymienionej na wstępie procedury przeprowadzania kontroli12.

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Dyrektor Wydziału Kontroli 
i Nadzoru Właścicielskiego

Łukasz Mazur
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości: Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin

12 https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-4022022-prezydenta-miasta-lublin-z-
dnia-8-lutego-2022-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-przeprowadzania-kontroli-przez-wydzial-kontroli-i-
nadzoru-wlascicielskiego,353,28195,2.html
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