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Kielce, dnia 8 kwietnia 2020 r

Pan Krzysztof Trela

Dyrektor

Zespołu Szkół ogó lnokształcących

w Sędziszowie

ul. Kościuszki 7

28-340 Sedziszów

WYsTĄPlENIE PoKoNTRoLNE

Regionalna lzba Obrachunl<owa w Kielcach, na podstawie art. l- ust. 2 ustawy

zdnia7październikaL992r.oregionalnychizbachobrachunkowychl,wzwiązkuz54ust.2pkt2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1_6 lipca 2004 r. W sprawie siedzib i zasięgu

terytorialnego izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, członków kolegium i trybu
postępowaniaz, przeprowadziła W okresie od 77 do 21- lutego 2o2o r. W Zespole Szkół

ogólnokształcących w Sędziszowie problemoWą kontrolę gospodarki finansowej Zespołu Szkół

ogólnokształcących w Sędziszowie za lata 2018 - 2019 i inne wybrane okresy. Protokół kontroli
omówiono i podpisano w dniu 'J'Ż marca 2o2o r.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które powstały na skutek
nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę

finansową i rachunkowośĆ oraz sprawozdawczość Zespołu Szkół ogólnokształcących. Wykazane

nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły, w szczególności:

W okresie listopad 201'8 r. - grudzień ŻoI9 r. nie dokonano pomniejszenia wynagrodzenia

dla 2 nauczycieli będących radnymi Rady Miejskiej w Sędziszowie łącznie o kwotę 470,87 zł,

za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (nieodbyte godziny zajęć lekcyjnych)

w związku z ich uczestnictwem w sesjach Rady Miejskiej' Nieprawidłowość narusza art. 80

ustawy z dnia 26czerwca1974 r. Kodeks pracy3, w związku zart.Ż5 ust.3 i4 ustawy z dnia 8

marca 1990 r' o samorządzie gminnyma'

Dyrektor Zespołu Szkół ogólnokształcących nie dokonywał zmian planu finansowego

w 2019 roku. Nieprawidłowość narusza art. ]-]' ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznychs, w związku z $ 12 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów

1Dz.U. z 2019 r. poz. 21,37, dalej ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych
2 Dz.U. Nr L67, poz. U47
3 Dz.U 2201,9 r. poz.1040 ze zm., dalej ustawa Kodeks pracy
a Dz.U. zŻoL9 r. poz- 506 ze zm.
s Dz.U. z 2079 r. poz- 869 ze zm., dalej ustawa o finansach publicznych
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z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek

budzetowych i samorządowych zakładów budzetowych6.

lnformacje miesięczne o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób

niepełnosprawnych lNF-1 za miesiące luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień,
paŹdziernik, listopad i grudzień 2019 r. przekazano do PFRoN z naruszeniem terminu

określonego W art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych7.

odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi Dyrektor Zespołu Szkoł'

WNIOSKI POKONTROLNE

Przedstawiając powyzsze ustalenia kontroli, Regionalna lzba obrachunkowa w Kielcach na podstawie

art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o ich wykorzystanie celem

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez realizację niżej przedstawionych wniosków
pokontrolnych clraz podjęcie innych niezbędnych działań w celu niedopuszczenia do powstania

podobnych nieprawidłowości w da lszej działa lności.

t, Wynagrodzenie pracowników nieobecnych w pracY z przyczYn usprawiedliwionych - W tym

z tytułu zwolnienia w związku z pełnieniem funkcji radnego - ustalać według zasad określonych

w 5 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie

sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia

stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do

wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy tj. miesięczną stawkę

wynagrodzenia dzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym

miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy

z tych przyczvn, a tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmować się od wynagrodzenia
przysługującego za cały miesiąc, stosownie do art. 80 Kodeksu pracy.

2. Rozważyć podjęcie zgodnych z prawem działań mających na celu zwrot wypłaconej

nieprawidłowo części wynagrodzenia.

3. Dokonywać na bieząco zmian w planie finansowym jednostki będącym podstawą gospodarki

finansowej jednostki, stosownie do art. 1,1 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

oraz $ 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki

finansowej jed nostek budżetowych i samorządowych za kładów budzetowych.

4, lnformacje miesięczne o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób

niepełnosprawnych lNF-1 za poszczególne miesiące przekazywać w terminach określonych

W art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych.

6 Dz.U. z 2019 r. poz. 17 L8
7 Dz.U. z 2019 r' poz. L1"72 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnos praw nych
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Regionalna lzba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia

7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje od Pana Dyrektora

zawiadomienia o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, w terminie

30 dniod daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków zawartych w wystąpieniu służy prawo zloŻenia zastrzeżeń na podstawie art. 9

ust. 3 i ust. 4 przedmiotowej ustawy do tutejszego Kolegium, za pośrednictwem Prezesa lzby,

w terminie 1-4 dri od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

:: r'.j:, I

:.I t i l-r t,:: I

Do wiadomości

Burmistrz Sędziszowa .': tii::'iii,:lri: ;':1:il i:':'

o,ł

3


