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Wyniki kontroli Wydziału Audytu i Kontroli 

Wydział Audytu i Kontroli na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka zaplanował      

w 2016 r. przeprowadzenie 25 kontroli. Plan Kontroli został zatwierdzony przez 

Prezydenta Miasta Katowice w dniu 11.12.2015 r.  

Plan kontroli na 2016 r. został wykonany w 100%. 

Poza planem kontroli, na zlecenie Prezydenta Miasta Katowice wykonano: 

 6 kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych,  

 1 kontrolę w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice, 

 1 kontrolę w Spółce Katowickie Wodociągi S.A. 

Ogółem w 2016 r. Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził 33 kontrole tj. w: 

• jednostkach budz etowych – 28 kontroli, 

• instytucjach kultury – 1 kontrolę, 

• komo rkach organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice – 3 kontrole, 

• spo łkach – 1 kontrola. 

Działalność kontrolna Wydziału Audytu i Kontroli dotyczyła głównie następujących 

zagadnień: 

• realizacja planu dochodo w i wydatko w, bądz  przychodo w i koszto w, 

• sprawy organizacyjno-kadrowe, 

• dokumentacji z zakresu bezpieczen stwa i higieny pracy, 

• przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

• gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 

• skutecznos c  nadzoru oraz procedur postępowania przy realizowaniu inwestycji 

w jednostkach os wiatowych miasta Katowice, 

• ocena stanu realizacji zadan  związanych z migracją akto w stanu cywilnego do 
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Bazy Usług Stanu Cywilnego, 

• gospodarki s mieciowej dla nieruchomos ci zamieszkałych miasta Katowice, 

• postępowan  administracyjnych w sprawach o wydanie pozwolen  na budowę 

oraz przyjmowanie zgłoszen  o zamiarze przystąpienia do realizacji robo t 

budowlanych. 

Ponadto, pracownicy weryfikowali ro wniez  sposo b wykonania zalecen  pokontrolnych 

wydanych w następstwie poprzednich kontroli Wydziału Audytu i Kontroli. 

 

Kontrole doraźne obejmowały następujące tematy: 

1. Wydział Kształtowania Środowiska oraz wybrane punkty adresowe miasta 

Katowice – Weryfikacja odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 

zamieszkałych miasta Katowice. Kontrola została przeprowadzona w okresie 

wakacji i objęła 2.182 punkty adresowe. Do pro by kontrolnej przyjęto 74 ulice 

następujących dzielnic: Zarzecze,  Piotrowice, Podlesie, Kostuchna.  

2. Straż Miejska w Katowicach –  Wybrane obszary w sprawach organizacyjno-

kadrowych.  

3. Katowickie Wodociągi S.A. - Weryfikacja kosztów związanych ze 

świadczeniem usług pod względem celowości ich ponoszenia. Kontrola 

przeprowadzona w związku z wnioskiem Spo łki o zatwierdzenie „Taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania s cieko w dla 

Miasta Katowice na okres od dnia 1.02.2017 do dnia 31.01.2018 r.”. Informacje                    

o wynikach kontroli przekazano do Wydziału Zdrowia, Nadzoru Włas cicielskiego                                          

i Przekształcen  Własnos ciowych. 

4. Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek –  

Udzielanie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro w zakresie usług 

świadczonych przez Pana Bogdana Szczesiaka Studio PR.  

5. Szkoła Podstawowa Nr 37 -  Kontrolą objęto prawidłowos c : 

 zatrudniania pracowników administracji i obsługi, 
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 przydzielania i rozliczania zastępstw stałych i doraźnych, w tym realizacja 

dodatkowych godzin płatnych przez kadrę kierowniczą szkoły, 

  zawierania umów najmu i użyczenia pomieszczeń szkolnych. 

6. 5 jednostek oświatowych - VI Liceum Ogo lnokształcące, Gimnazjum Nr 13, 

Międzyszkolny Os rodek Sportowy, XIV Liceum Ogo lnokształcące, XV Liceum 

Ogo lnokształcące – Zatrudnianie pracowników administracji. 

7. 18 jednostek oświatowych  - V Liceum Ogo lnokształcące, Zespo ł Szko ł 

Ekonomicznych, X Liceum Ogo lnokształcące, Technikum Nr 15, Szkoła 

Podstawowa Nr 59, Zespo ł Szko ł Gastronomicznych, Zespo ł Szko ł Technicznych 

i Ogo lnokształcących Nr 3, Zespo ł Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Zespo ł Szko ł 

Przemysłu Spoz ywczego, Gimnazjum Nr 10, III Liceum Ogo lnokształcące, Zespo ł 

Szko ł Ogo lnokształcących Nr 3, Zespo ł Szko ł Technicznych i Ogo lnokształcących 

Nr 2, S ląskie Techniczne Zakłady Naukowe, Technikum Nr 8, Gimnazjum Nr 16, 

VII Liceum Ogo lnokształcące, Zespo ł Szko ł Handlowych. Kontrola doraz na miała 

charakter ad hoc i dotyczyła kontroli kasy. 

8. Wydział Gospodarki Mieniem – (w tym pos rednio Wydział Budynko w i Dro g, 

Biuro Konserwatora Zabytko w, Wydział Geodezji) – Kontrola objęła przebieg 

postepowania w sprawie zbycia w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Narcyzów. 

 

W minionym roku Wydział Audytu i Kontroli zrealizował tematy kontroli, kto re nie tylko 

ograniczały się do jednego okres lonego podmiotu, ale obejmowały grupy wybranych 

jednostek organizacyjnych miasta Katowice, bądz  komo rek organizacyjnych Urzędu 

Miasta – jak wykazano w kontrolach doraz nych przedstawionych powyz ej. Ten rodzaj 

kontroli tzw. systemowej pozwolił na zidentyfikowanie ryzyk i podjęcie działan  

zaradczych dla szerszej grupy odbiorco w.   
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Powyz sze kontrole dotyczyły m.in.: 

 Prawidłowos ci prowadzonych postępowan  w zakresie realizacji wydatko w 

inwestycyjnych w jednostkach os wiatowych miasta Katowice – badaniem 

kontrolnym zostało objętych 26 jednostek organizacyjnych obsługiwanych 

przez ZOJO; 

Sprawdzeniem objęto 61 zadan  inwestycyjnych. Pro ba została okres lona na 

podstawie analizy zestawienia wykonanych inwestycji w roku 2014 w 

nadzorowanych przez ZOJO jednostkach os wiatowych. Do pro by wybrano zadania 

inwestycyjne, kto re wiązały się z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz robo t 

budowlanych w budynkach oraz na terenie jednostek. 

W 26 jednostkach dokonano pomiaro w wykonanych zadan  inwestycyjnych w 

zakresie m.in.: malowania s cian i sufito w, licowania s cian i podło g, wykonania 

nawierzchni bezpiecznej oraz innych nawierzchni na obiektach sportowych itp., 

ułoz enia kostki brukowej, obrzez y itp., montaz u urządzen  zabawowych, 

wentylacyjnych itp. w pomieszczeniach, stawiania przęseł ogrodzen , montaz u lub 

wykonaniu os wietlenia itd. 

Ze względu na brak fachowej wiedzy w zakresie robo t budowlanych nie 

weryfikowano innych robo t związanych z wykonaniem danego zadania 

inwestycyjnego. 

 

 Kontroli dokumentacji z zakresu bezpieczen stwa i higieny pracy – kontrolą 

objęto 9 jednostek organizacyjnych miasta, gdzie badaniu poddano  pełną 

dokumentację BHP. Zalecenia wraz z wystąpieniem pokontrolnym przekazano 

do 9 jednostek organizacyjnych miasta Katowice. 

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowos ci prowadzenia dokumentacji                        

z zakresu bezpieczen stwa i higieny pracy w duz ych jednostkach organizacyjnych 

Miasta Katowice oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowos ci i uchybien                                   

w badanym obszarze.  
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Podkres lenia wymaga fakt, iz  dobo r pro by do kontroli dokonywany był losowo                                     

z uwzględnieniem wybranych wartos ci. Generalnie wielkos c  pro by uzalez niona była od 

wielkos ci planu finansowego, bądz  rozmiaru jednostki. 

 

W zalez nos ci od badanego obszaru przyjęta wielkos c  pro by kształtowała się 

następująco: 

• od 5% do 90% - w zakresie dochodo w, 

• od 5% do 70% - w zakresie wydatko w, 

• od 20% do 100% - dla usług inwestycyjnych, 

• od 80% do 100%  - dla wydatko w z Zakładowego Funduszu S wiadczen  

Socjalnych, 

• od 15 do 50 oso b - w sprawach kadrowych kontrolowanej jednostki. 

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany był każdorazowo protokół                       

z kontroli, który zawierał ustalenia kontrolne w sposób rzetelny, zwięzły i przejrzysty 

oraz zgodny ze stanem faktycznym. Ustalenia z kontroli były na bieżąco omawiane 

przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli z kierownictwem oraz 

zainteresowanymi pracownikami kontrolowanych jednostek. Pracownicy Wydziału 

Audytu i Kontroli udzielali również instruktażu w kontrolowanym zakresie, co zostało 

zanotowane w treści protokołu kontroli i podpisane przez dyrektorów lub kierowników 

komórek. 

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli prezentowane 

były w wystąpieniu pokontrolnym. Jednostki udzieliły pisemnych informacji o sposobie 

realizacji zaleceń pokontrolnych. 

 

Należy podkreślić, że na przestrzeni ostatnich 5 lat doszło do zmniejszenia ilości 

wydanych zaleceń w obszarze finansów, co można rozpatrywać m.in. również jako 

pozytywny aspekt prowadzonych działań instruktażowo-informacyjnych przez 

pracowników Wydziału Audytu i Kontroli. 



WYNIKI KONTROLI WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI 

Strona 6 

Z uwagi na szereg nieprawidłowos ci, kto re zostały ujawnione w obszarze 

organizacyjno-kadrowym, pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli zwiększali przez 

ostatnie 3  lata nacisk na powyz szą tematykę. Mając na względzie bardzo szeroki zakres 

zagadnien  podlegających analizie w tym obszarze oraz szereg ro z norodnych akto w 

prawnych regulujących tą sferę, celowe było pogłębianie kontroli w tym zakresie 

z jednoczesnym wskazywaniem włas ciwych metod postępowania. 

 

Celowym wydaje się także podkreślenie, że z ustaleń aktualnie 

przeprowadzonych kontroli wynika, iż obszar finansów generalnie lepiej był 

prowadzony w jednostkach obsługiwanych przez Zespół Obsługi Jednostek 

Oświatowych w Katowicach, niż jednostki samodzielne. 

 

Na przestrzeni lat 2008-2016 Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził następującą 

ilość kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice oraz komórkach 

organizacyjnych Urzędu: 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ilość 
przeprowadzonych 

kontroli 
53 60 54 53 50 60 45 38 33 

W latach 2008-2013 ilość przeprowadzonych kontroli kształtowała się na równym 

poziomie. Spadek ilości przeprowadzonych kontroli rozpoczęty w 2014r. w stosunku 

do lat poprzednich wynika przede wszystkim z prowadzonych w latach 2014-2016 

kontroli kompleksowych o szerszym charakterze i wyższej  próbie kontrolnej.  

 

Nadmienić również należy, iż Wydział Audytu i Kontroli oprócz przeprowadzania 

kontroli zaplanowanych oraz kontroli doraźnych przeprowadzał również: 
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 kwartalną weryfikację prowadzonych postępowań opłat planistycznych na 

podstawie złożonego przez Wydział Planowania Przestrzennego oraz Wydział 

Geodezji „Raportu z realizacji Polecenia Służbowego i Zarządzenia Wewnętrznego 

nr 315/2012 Prezydenta Miasta Katowice z uzupełnieniem o efekty prac mających 

na celu realizację przedmiotu Zarządzenia Wewnętrznego Nr 244/2012 

prowadzonych w 2012r. do dnia 27 września włącznie”; 

 stałą kontrolę ilości czynnych – obsadzonych stanowisk w Biurze Obsługi 

Mieszkańców oraz w Biurze  Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, zgodnie                                       

z  Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 202/2013 Prezydenta Miasta Katowice  

z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zapewnienia obsady stanowisk bezpośredniej 

obsługi klientów zewnętrznych oraz wprowadzenia zasad i standardów 

organizacji pracy w Biurze Obsługi Mieszkańców, zmienionym Zarządzeniem 

wewnętrznym Nr 178/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 maja 2014r.  

 od 1 września 2015 r. kontrole rozliczania i wykorzystania dotacji udzielonych z 

budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym 

placo wkom os wiatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. 

 

KONTROLE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MIASTA KATOWICE 

W 2016 r. Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził łącznie 3 kontrole 

problemowe w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.  

Przeprowadzone kontrole obejmowały okres roku poprzedniego tj. 2015 r. lub okres 

bieżący - w zależności od specyfiki kontroli. 

 

W Planie kontroli na 2016 r. ujęto czynności kontrolne w: 

 Wydziale Budownictwa (obecnie Wydział Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego). 
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W toku prowadzonej kontroli sprawdzono: 

• sposo b prowadzenia przez organ rejestro w wniosko w o pozwolenie na budowę 

i decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• 358 postępowan  o wydanie pozwolenia na budowę, co stanowi 20,91 %  spraw 

dotyczących wydania pozwolenia na budowę rozpatrzonych w roku 2015, 

wyłączając postępowania o zmianę decyzji oraz o wydanie pozwolenia na 

rozbio rkę, 

• 152 zgłoszenia zamiaru przystąpienia do realizacji robo t budowlanych, co 

stanowi 10,72 % wszystkich zarejestrowanych w 2015 r. zgłoszen  budowy. 

 Urzędzie Stanu Cywilnego – w zakresie oceny stanu realizacji zadan  

związanych z migracją akto w stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego, 

 

Poza planem kontroli, na zlecenie Prezydenta Miasta Katowice wykonano                                  

1 kontrolę doraźną w Wydziale Gospodarki Mieniem - kontrola dot. przebiegu 

postępowania w sprawie zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu 

mieszkalnego połoz onego w Katowicach przy ul. Narcyzo w.   

 

 

Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice objętych 

kontrolą  w 2016 r. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania 

przedstawiający przebieg i efekty przeprowadzonych kontroli. 
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KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 

MIASTA KATOWICE 

W okresie sprawozdawczym Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził łącznie 29 

kontroli problemowych w jednostkach organizacyjnych miasta Katowice,  w tym 

w: 

 jednostkach organizacyjnych – 27 kontroli, 

 instytucjach kultury - 1 kontrola doraźna, 

 Spółkach - 1 kontrola doraźna.  

Kontrole prowadzone w jednostkach organizacyjnych przez pracowników Wydziału 

Audytu i Kontroli polegały m.in. na: 

 badaniu i porównaniu stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie 

dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, 

zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków 

publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków 

publicznych, jak również wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, 

 prowadzeniu wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  

i dokonywania wydatków, 

 prowadzeniu kontroli organizacyjno – prawnych i obejmowały organizację oraz 

sprawy kadrowe realizowane w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych 

miasta Katowice. 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono przypadki nieprawidłowos ci, 

uchybien  oraz ryzyk odnoszących się zaro wno do obszaro w związanych                                                     

z prowadzeniem gospodarki finansowej, jak i prowadzeniem spraw organizacyjno-

kadrowych. 
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Z ujawnionych w toku kontroli uchybień i nieprawidłowości należy wymienić 

m.in.: 

1. Błędy w naliczaniu składniko w wynagrodzenia (dodatki za wysługę lat, dodatki 

nocne, dodatki na godziny ponadwymiarowe i doraz ne zastępstwa, dodatki 

motywacyjne). 

2. Brak dokumentowania przez gło wnego księgowego przeprowadzania wstępnej 

kontroli zawieranych umo w i anekso w, kto re angaz ują s rodki publiczne. 

3. Regulowanie zobowiązan  finansowych z naruszeniem wyznaczonego terminu 

płatnos ci. 

4. Prowadzenie postępowan  w zakresie udzielania zamo wien  publicznych                                      

z naruszeniem ustawy Prawo zamo wien  publicznych, bądz  tez  wewnętrznych 

procedur przy zamo wieniach poniz ej kwoty 30.000 euro. 

5. Nieprzestrzeganie warunko w zawartych umo w. 

6. Nieprzestrzeganie wewnętrznych uregulowan  prawnych w postaci 

wprowadzonych zarządzen , regulamino w oraz instrukcji. 

7. Nie dokonywanie aktualizacji wewnętrznych akto w prawnych. 

8. Niewłas ciwe prowadzenie akt osobowych. 

9. Nierzetelne dokonywanie rozliczania czasu pracy pracowniko w, brak 

skutecznego nadzoru nad dokumentacją związaną z ewidencją czasu pracy. 

10. Błędy w naliczaniu wymiaru urlopo w, sporządzaniu planu urlopo w oraz ich 

udzielaniu. 

11. Dopuszczanie pracowniko w do pracy bez ustalonych w uregulowaniach 

wewnętrznych s rodko w ochrony indywidualnej, odziez y i obuwia roboczego, 

nierzetelne prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z ww. 

wyposaz eniem. 

12. Nieprzestrzeganie termino w badan  lekarskich pracowniko w oraz badan  

sanitarno-epidemiologicznych. 

13. Naruszanie termino w szkolen  z zakresu bezpieczen stwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpoz arowej. 
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14. Nieprzestrzeganie regulamino w zakładowego funduszu s wiadczen  socjalnych, 

nierzetelne prowadzenie dokumentacji z zakresu s wiadczen  socjalnych. 

15. Wprowadzenie niewłas ciwych lub niewystarczających mechanizmo w 

kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka w kontrolowanych 

obszarach. 

Wysokość próby w badanych jednostkach kształtowała się w przedziale                            

5% - 100%, w zależności od badanego problemu, jak i wielkości planu dochodów 

i wydatków kontrolowanej jednostki. 

 

Z perspektywy czasu tj. na przełomie 9 lat (od kiedy istnieje Wydział Audytu i Kontroli) 

można stwierdzić, że obszar związany z realizacją planu dochodów i wydatków 

w jednostkach uległ znacznej poprawie. Występujące błędy są incydentalne i nie 

wpływają na działalność danej jednostki. 

Należy nadmienić, że Wydział Audytu i Kontroli w przypadku nagminnie pojawiających 

się nieprawidłowości w jednostkach informuje Wydział nadzorujący dane jednostki, 

aby przy analizie ryzyka do planu kontroli brał pod uwagę również wykazany przez nas 

obszar.  

 

Wykaz jednostek organizacyjnych miasta Katowice objętych kontrolą 

w 2016 r. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania  

przedstawiający przebieg i efekty przeprowadzonych kontroli. 
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Postępowania dyscyplinarne  

LICZBA WSZCZĘTYCH POSTĘPOWAŃ DYSCYPLINARNYCH – rzecznik 

dyscypliny 

W 2016 r. w toku prowadzonych kontroli w jednostkach podległych stwierdzono                               

1 czyn stanowiący naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o czym 

zawiadomiono Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, zgodnie z art. 93 ust. 1 

ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

Powyz szy wniosek z dnia 21 kwietnia 2016 r. dotyczył kontroli w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 3 w Katowicach w zakresie naruszenia art. 11 ustawy                                                

o odpowiedzialnos ci za naruszenie dyscypliny finanso w publicznych tj. „dokonania 

wydatku ze środków budżetowych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, 

uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego 

upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonania poszczególnych 

rodzajów wydatków”.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 

stwierdzono, z e w 2015 roku jednostka „kredytowała” wydatki dotyczące podro z y 

słuz bowych zagranicznych ze s rodko w zakładowego funduszu s wiadczen  socjalnych, 

poniewaz  nie zabezpieczyła w planie finansowym na ten cel odpowiedniej  kwoty 

wydatko w (801 - Os wiata i wychowanie, 80101 - Szkoły podstawowe, § 442 - Podro z e 

słuz bowe zagraniczne). 

 

W tabeli poniz ej zostały ujęte dokumenty finansowo – księgowe na podstawie, kto rych 

zostały wydatkowane s rodki. 
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Numer wniosku Kwota zaliczki 
pobrana z 
kasy ZFŚS 

Rozliczenie 
pobranej zaliczki 

Kwota 
rozliczenia 

wyjazdu 
służbowego 

Ostatecznie 
poniesione 

wydatki 

RK 03/2015/3 z 
dnia 17.03.2015 

2630,25 Polecenie wyjazdu 
słuz bowego nr 

10/2015 

-325,65 2304,6 

RK 03/2015/2 z 
dnia 17.03.2015 

3173 Polecenie wyjazdu 
słuz bowego nr 

9/2015 

-348,19 2 824,81 

RK 03/2015/5 2630,25 Polecenie wyjazdu 
słuz bowego nr 

9/2015 

-325,65 2 304,60 

Razem 8433,5  -999,49 7 434,01 

 

W związku z koniecznos cią realizacji wyjazdo w zagranicznych do Włoch w ramach 

programu „Comenius” 3 nauczycieli w miesiącu marcu 2015r. pobrało zaliczki na wyjazd 

słuz bowy o łącznej wartos ci 8.433,50 zł z kasy zakładowego funduszu s wiadczen  

socjalnych. 

W dniu 1.04.2015r. zostały rozliczone przez Nauczycieli pobrane zaliczki. Ogo łem kwota 

zwrotu do kasy zakładowego funduszu s wiadczen  socjalnych wyniosła  999,49 zł. 

Na podstawie okazanego w toku kontroli wyciągu bankowego nr 9 z dnia 10.04.2015r. 

ustalono, z e w dniu 10.04.2015r. zostały zwro cone s rodki z rachunku bankowego 

wydatko w jednostki na rachunek zakładowego funduszu s wiadczen  socjalnych. 

 

Poz yczenie s rodko w finansowych ze s rodko w ZFS S na działalnos c  biez ącą jednostki 

związaną z wydatkami na odbycie delegacji słuz bowych przez 3 nauczycieli do Włoch 

stanowiło naruszenie art. 11  ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnos ci za 

naruszenie dyscypliny finanso w publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168).  

 

Rzecznik Dyscypliny Finanso w Publicznych postanowił umorzyc  postępowanie 

wyjas niające uzasadniając powyz sze bezspornym naruszeniem przepiso w prawa, ale 
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jednoczes nie stwierdzając niską szkodliwos c  czyno w dla finanso w publicznych. 

 

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA - 
Prokuratura 
 

W dniu 29 listopada 2016 r. zostało złożone do Prokuratury zawiadomienie                                             

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ogólnopolski Ośrodek Kształcenia 

Ustawicznego Sp. z o. o. figurujący w rejestrze przedsiębiorco w pod nr KRS 205078, 

reprezentowany przez Pana Aleksandra Tadeusza Walus pełniącego funkcje prezesa 

zarządu spo łki, polegającego na wystawieniu S wiadectwa Dojrzałos ci Liceum 

Ogo lnokształcącego dla Dorosłych z pominięciem okresu kształcenia zawartego                                    

w statucie szkoły, co moz e s wiadczyc  o popełnieniu czynu okres lonego w art. 270 § 1 

Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1137). 

 

W związku z prowadzoną przez pracowniko w Wydziału Audytu i Kontroli tut. Urzędu 

kontrolą doraz ną w Szkole Podstawowej Nr 37 mieszczącą się przy ul. Lompy 17                                 

w Katowicach, będącej siedzibą zlikwidowanego Europejskiego Prywatnego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych prowadzonego przez Ogólnopolski Ośrodek 

Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. dokonano sprawdzenia dokumentacji kadrowej 

pracowniko w. 

W wyniku kontroli stwierdzono, iz  pracownik kontrolowanej szkoły pani Maria P. 

posiada S wiadectwo Dojrzałos ci Liceum Ogo lnokształcącego dla Dorosłych wystawione 

w dniu 28.02.2004r. 

Na s wiadectwie widnieje data ukon czenia szkoły w dniu 28.02.2004r. oraz informacja, 

iz  pracownik zdał egzamin dojrzałos ci w dniu 30.01.2004r. 

Z dokumentacji w/w szkoły znajdującej się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta 

Katowice wynika, iz  wpis do ewidencji szko ł niepublicznych szkoła uzyskała w dniu 

15.01.2003r., natomiast nadanie uprawnien  szkoły publicznej dla Europejskiego 
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Prywatnego Liceum Ogo lnokształcącego dla Dorosłych nastąpiło Decyzją nr 5/2003 

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7.02.2003r. 

Ro wnoczes nie na podstawie zapiso w zawartych w art. 28 Statutu szkoły z dnia 

9.12.2002r. stwierdzono, iz  całkowity okres kształcenia wynosi: 

      -  pięc  semestro w dla słuchaczy, kto ry ukon czyli wczes niej szkołę podstawową, 

      - cztery semestry dla słuchaczy, kto rzy ukon czyli wczes niej zasadniczą szkołę 

zawodową. 

 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż okres jaki upłynął pomiędzy datą 

uzyskania uprawnień szkoły publicznej przez Europejskie Prywatne Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych tj. 7.02.2003r., a datą wystawienia świadectwa 

dojrzałości tj. 28.02.2004r. jest niezgodny z okresem kształcenia szkoły zawartym 

w statucie. 

Z uwagi na fakt, iz  Europejskie Prywatne Liceum Ogo lnokształcące dla Dorosłych 

prowadzone przez Ogo lnopolski Os rodek Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o zostało 

wykres lone z ewidencji szko ł niepublicznych w dniu 22.06.2009r. oraz zgodnie                                  

z informacją  Kuratorium Os wiaty szkoła została zlikwidowana nie przekazując 

dokumentacji z przebiegu nauczania - celem potwierdzenia autentycznos ci s wiadectwa 

Wydział Edukacji tut. Urzędu skierował pismo do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej                     

w Jaworznie, aby ustalic , czy pani Maria Pękała zatrudniona w powyz szej Szkole na 

stanowisku intendenta przystąpiła i zdała egzamin maturalny w 2004 roku. 

Pismem z dnia 29.09.2016r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 

poinformowała, iz  przeprowadzają egzaminy dojrzałos ci od 2005 roku, wobec 

powyz szego nie mogą potwierdzic  faktu przystąpienia do egzaminu maturalnego przez 

w/w pracownika. 
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   Wyniki kontroli dotacji w podmiotach niepublicznych 

Zarządzeniem Nr 311/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31.08.2015r. zmieniono 

zakres działan  Wydziału Audytu i Kontroli, tj. z dniem 01.09.2015r. nastąpiło 

przejęcie przez Wydział Audytu i Kontroli części zadań z Wydziału Edukacji 

dotyczących kontroli w zakresie prawidłowos ci wykorzystania dotacji, zgodnos ci liczby 

ucznio w i rzetelnos ci danych wykazywanych w informacjach, kto re stanowią podstawę 

przekazania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placo wkom 

os wiatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. 

 

Celem prowadzonych przez pracowniko w Wydziału Audytu i Kontroli w 2016r. kontroli 

była ocena zgodnos ci liczby ucznio w i rzetelnos ci danych wykazywanych                                                

w informacjach, kto re stanowią podstawę przekazania dotacji niepublicznym oraz 

publicznym szkołom i innym placo wkom os wiatowym prowadzonym przez osoby 

fizyczne i prawne, oraz prawidłowos ci wykorzystania i rozliczania dotacji udzielanych            

z budz etu Miasta Katowice. 

 

Wykaz przeprowadzonych kontroli dotacji udzielonych niepublicznym 

jednostkom i placówkom oświatowym 

 
Lata 

Liczba 
przeprowadzonych 

kontroli 

Kwota należna 
do zwrotu 

Kwota 
wpłacona (wraz 

z odsetkami) 

Pozostało 
do wpłaty 

 
2015 

 

 
6 294.509,64 170.132,39 149.140,45 

 
2016 

 

 
21 618.261,43 268.035,80 370.155,48 

 
Razem 

 

 
27 912.771,07 438.168,19 519.295,93 
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W 2016r. przeprowadzono łącznie 21 kontroli w 26 placo wkach niepublicznych w tym 

w: 

• 5 punktach przedszkolnych, 

• 9 przedszkolach, 

• 5 szkołach podstawowych, 

• 4 prywatnych Liceach Ogo lnokształcących dla Dorosłych, 

• 3 prywatnych Szkołach Policealnych dla Dorosłych. 

Biorąc po uwagę rok 2015 oraz 2016 nalez y zauwaz yc , z e liczba kontroli w roku 2016 

wzrosła prawie 3 krotonie w stosunku do roku 2015. 

Wysokość próby w badanych podmiotach kształtowała się w przedziale                            

5% - 100%, w zależności od badanego problemu, jak i wielkości otrzymanej 

dotacji. Ponadto, kontrole dotyczyły lat ubiegłych tj. 2010-2015. 

 

W wyniku czynnos ci kontrolnych stwierdzono szereg nieprawidłowos ci skutkujących 

zwrotem dotacji tj.: 

• pobranej w nadmiernej wysokos ci, 

• wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 

Ponadto kontrole wykazały ro wniez  nieprawidłowos ci nie wywołujące skutko w 

finansowych, w postaci zwroto w dotacji. 

 

a) pobranie dotacji w nadmiernej wysokości 

W 15 przypadkach stwierdzono nieprawidłowos ci w zakresie wykorzystania dotacji                   

w nadmiernej wysokos ci, kto re zgodnie z  art. 252 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy                                   

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z po z n. zm) 

skutkują zwrotem tej kwoty wraz z odsetkami w wysokos ci okres lonej jak dla zaległos ci 

podatkowych. Pobranie dotacji w nadmiernej wysokos ci dotyczyło: 

• wykazywania dzieci do dotacji pomimo braku posiadanej umowy o świadczenie usług 

lub pomimo wykreślenia dziecka z ewidencji szkolnej lub przedszkolnej. 
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• wykazanie do dotacji słuchaczy Szkół dla Dorosłych pomimo braku posiadania przez 

nich wymaganej 50 % frekwencji na zajęciach. 

 

b) pobranie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem 

W wyniku czynnos ci kontrolnych stwierdzono, z e w 22 jednostkach niepublicznych 

(stwierdzono nieprawidłowos ci w zakresie wykorzystania dotacji niezgodnie z 

przeznaczeniem, kto re zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy o finansach 

publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z po z n. zm) skutkują  

zwrotem tej kwoty wraz z odsetkami w wysokos ci okres lonej jak dla zaległos ci 

podatkowych. 

 

Do najczęstszych nieprawidłowos ci skutkujących zwrotem dotacji nalez y zaliczyc : 

• podwo jne finansowanie wydatko w (catering), 

• rozliczanie z dotacji odsetek od nieterminowych płatnos ci, 

• rozliczanie z dotacji wydatko w na reklamę, 

• dokonywanie zapłaty zobowiązan  po roku budz etowym na kto ry została 

przyznana dotacja (wynagrodzenia, ZUS, PIT4, faktury) 

• rozliczanie z dotacji szkolen  dla pracowniko w (bhp, ppoz , inne) 

• rozliczanie z dotacji wydatko w związanych z dokonywaniem opłat za 

prowadzenie rachunku bankowego lub za przelewy. 

• rozliczanie z dotacji wydatko w kto re nie mają związku z realizacją zadan  

jednostek (m. in. zakup kawy dla rodzico w, ciasta, z eli pod prysznic, szampon do 

włoso w). 

• nie dokonywanie podziału wydatko w, w przypadku prowadzenia przez Organ 

kilku placo wek. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w roku 2016 w jednostkach niepublicznych, 

stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokos ci  na kwotę 114 142,14 zł oraz 

wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem na  kwotę 582 449,98 zł tj. łącznie 

696 592,12 zł. 
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Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzonych w zakresie 

prawidłowości rozliczania i wykorzystania dotacji otrzymanych                              

z budżetu miasta Katowice przez niepubliczne szkoły i placówki 

oświatowe stanowi Załącznik nr 3. 
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Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta 
Katowice 

Urząd Miasta Katowice podlega kontrolom, które przeprowadzane są przez organy 

zewnętrzne (nadzorujące działalność).  

W 2016 roku przeprowadzono łącznie 14 kontroli przez: 

 Najwyższą Izbę Kontroli – 2 kontrole; 

 Śląski Urząd Wojewódzki – 4 kontrole; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 3 kontrole; 

 Urząd Kontroli Skarbowej – 2 kontrole; 

 Ernst & Young – 1 kontrola; 

 Archiwum Państwowe – 1 kontrola; 

 Narodowy Bank Polski – 1 kontrola. 

Po zakończonych czynnościach kontrolnych, organy zewnętrzne wydały wnioski, bądź 

zalecenia pokontrolne. Na 14 przeprowadzonych kontroli w 7 przypadkach, wynik 

kontroli był pozytywny i nie wymagał wydania zaleceń tj. w 50% przeprowadzonych 

kontroli. 

Kontrole 
przeprowadzone przez 

organy zewnętrzne 

Ilość kontroli w 
których wydano 

zalecenia 

Ilość kontroli w 
których nie 

wydano zalecenia 

Kontrole w 
toku 

14 3 7 4 

 

Szczegółowy wykaz przeprowadzonych kontroli przez organy 

zewnętrzne w Urzędzie Miasta Katowice przedstawia Załącznik nr 4. 
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Załączniki 

 



Załącznik Nr 1

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli 
w roku 2016

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice

1.

Znak sprawy: AK-II.1712.1.2016.AŚ

Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Stanu Cywilnego

Adres jednostki kontrolowanej: Plac Wolności 12a

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Ocena stanu realizacji zadań związanych z migracją aktów stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego

Data rozpoczęcia kontroli: 8.02.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 7.03.2016 r.

Badany okres: 1.09.2015 – 31.01.2016

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

1. Przestrzeganie art. 125 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) w zakresie przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu
cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych
lub w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Podjęcie działań:
 zmierzających do usunięcia zaległości w zakresie migracji aktów stanu cywilnego do BUSC,

 usprawniających system pracy w celu zoptymalizowania czasu w jakim powinny być załatwiane
sprawy.

2.

Znak sprawy: AK-II.1712.2.2016.AP

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wydział Budownictwa

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Rynek 13

1



Znak sprawy: AK-II.1712.2.2016.AP

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prowadzenie  postępowań  administracyjnych  w  sprawach  o  wydanie  pozwoleń  na  budowę  oraz
przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do realizacji robót budowlanych

Data rozpoczęcia kontroli: 28.06.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 12.08.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Naczelnika Wydziału Budownictwa

1. Sprawdzanie kompletności przyjmowanych wniosków o pozwolenie na budowę oraz wypełnianie
przeznaczonej  dla  organu  części  H  wniosku,  dotyczącej  kompletności  wniosku  pod  kątem
formalnym i materialnym, mając na uwadze uregulowania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i  Rozwoju  z  dnia  24.07.2015r.  (Dz.  U  z  2015,  poz.  1146,  z  późn.  zm.)  w sprawie  wzorów:
wniosków  o pozwolenie  na  budowę,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

2. Bezzwłoczne przekazywanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kopii ostatecznych
decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem, zgodnie z art. 82b ust.1, pkt 2
lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t. j. z późn. zm.).

3. Potwierdzanie pobrania lub zwolnienia z opłaty skarbowej stosowną pieczęcią, zgodnie z przyjętą
w Wydziale praktyką.

4. Przestrzeganie  normy  zawartej  w  art.  64  §  2  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks
postępowania  administracyjnego (Dz.  U.  z 2016  r.  poz.  23  t.  j.,  z  późn.  zm.),  poprzez
pozostawianie  bez  rozpoznania  podań,  które  nie  czynią  zadość  wymaganiom  ustalonym
w przepisach prawa, a których braki nie zostały usunięte lub zostały usunięte po upływie terminu
siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania do ich usunięcia.

5. W przypadku terminowego usuwania przez stronę braków formalnych lub naruszeń, dołączanie do
akt sprawy stosownego potwierdzenia (koperta z datą nadania, przybicie prezentaty na piśmie
złożonym osobiście) lub sporządzanie notatki służbowej.

6. Potwierdzanie  ostateczności  decyzji  poprzez  jej  stosowne  opieczętowanie,  zgodnie  z przyjętą
w Wydziale praktyką.

7. Przestrzeganie normy zawartej w art. 30 ust. 3  Prawa budowlanego,  poprzez wydanie decyzji
o  odmowie  zatwierdzenia  projektu  i  udzielenia  pozwolenia  na  budowę,  w  przypadku
bezskutecznego  upływu  terminu  do  usunięcia  naruszeń,  wyznaczonego  w  nałożonym
postanowieniem obowiązku usunięcia stwierdzonych naruszeń, w zakresie określonym w art. 35
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ust. 1 Prawa budowlanego.

8. Przestrzeganie  normy  zawartej  w  art.  35  ust.  5c  Prawa  budowlanego,  poprzez  wnoszenie
sprzeciwu  w  formie  decyzji,  w  przypadku   bezskutecznego  upływu  terminu  do  uzupełnienia
zgłoszenia,  wyznaczonego  w  nałożonym  postanowieniem  obowiązku  uzupełnienia  brakujących
dokumentów.

9. W przypadku braku sprzeciwu, dokonywanie ostemplowania projektu budowlanego dotyczącego
budowy, o której mowa w art. art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, zgodnie z art. 30 ust. 5e  Prawa
Budowlanego.

3.

Znak sprawy: AK-II.1712.3.2016.ES – kontrola doraźna

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wydział  Gospodarki  Mieniem,  Biuro  Konserwatora  Zabytków,  Wydział  Budynków  i  Dróg,  Wydział
Geodezji

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Młyńska 4

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola przebiegu postępowania w sprawie zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Narcyzów 2/8.

Data rozpoczęcia kontroli: 23.11.2016 r.

Data zakończenia kontroli: w toku

Badany okres: 2015-2016

Zalecenia pokontrolne: Protokół  został  podpisany.  Trwają  czynności  pokontrolne  związane  z  opracowaniem  wniosków  i
wystąpienia pokontrolnego
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Załącznik Nr 2

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli
w roku 2016

Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

1.

Znak sprawy: AK-II.1711.1.2016.PG

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejskie Przedszkole Nr 17

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Zielonogórska 6a, 40-710 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja dochodów i wydatków.
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 4.01.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 5.02.2016 r.

Badany okres: 1.07.2014 – 30.06.2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 17

1. Poprawne  sporządzanie  Uchwał  Rady  Pedagogicznej  oraz  Zarządzeń  Dyrektora,  co  do  treści
dokumentu, wprowadzanych załączników oraz ich zgodności ze sobą, a także datowanie wejścia 
w życie wprowadzanych uregulowań.

2. Dostosowanie obowiązujących w jednostce uregulowań wewnętrznych do aktualnych przepisów
prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przeprowadzonej kontroli.

3. Przestrzeganie  uregulowań  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Katowice  Nr  2260/2014  z  dnia
2  września  2014r.  w  sprawie  określania  zasad  odpłatności  za  świadczenia  udzielane  przez
przedszkola,  dla  których  organem prowadzącym jest  miasto  Katowice oraz  stosowanie  wzoru
umowy stanowiącego załącznik do powyższego Zarządzenia.

4. Zwiększenie  nadzoru  nad  rzetelnością  sporządzania  umów  o  świadczenia  realizowane
w przedszkolu oraz aneksów do nich.

5. Zaktualizowanie zarządzenia dotyczącego wysokości opłaty za godzinę zajęć realizowanych poza
bezpłatną podstawą programową.

6. Przestrzeganie przepisów art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach
samorządowych (Dz.  U.  z  2014r.  poz  1202  z  późn.  zm.)  w  zakresie  terminowego  wypłacania
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należnej pracownikowi odprawy emerytalnej lub rentowej w dniu zakończenia stosunku pracy.
7. Poprawne naliczanie wysługi lat pracowników oraz poinformowanie o sposobie dokonania korekty

wynagrodzeń pracownikom, którym zaniżono pobory.
8. Przedkładanie wszystkich umów i aneksów wywołujących skutki finansowe Głównemu Księgowemu

celem dokonania stosownej kontrasygnaty zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1 pkt 3 w związku  
z ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm.).

9. Rzetelne dokonywanie kontroli formalnej faktur i rachunków wystawionych przez kontrahentów
zgodnie z zawartymi umowami.

10. Poprawne opisywanie faktur i rachunków poprzez stosowanie Rozporządzenia MF z dnia 2 marca
2010r. w sprawie  szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r., poz. 1053 j.t. z późn. zm.).

11. Rzetelne sporządzanie dokumentacji stanowiącej element procedury zakupów w ramach zamówień
publicznych oraz przestrzeganie postanowień Procedury udzielania zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza 30 000 euro wprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 17 w Katowicach.

12. Prowadzenie  akt  osobowych  pracowników  zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  Ministra
Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r.  w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez
pracodawców  dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Z 1996 r. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.).

13. Przestrzeganie przepisów o zachowaniu doby pracowniczej zgodnie z art. 128 § 3 pkt 1 Kodeksu
pracy (j.t. Dz. U. 2014r., poz. 1502 z późn. zm.).

14. Rzetelne  ewidencjonowanie  czasu  pracy  pracowników  w  indywidualnych  i  rocznych  kartach
ewidencji czasu pracy pracownika.

15. Przestrzeganie ustalonych w Regulaminie pracy godzin pracy pracowników administracji i obsługi.
16. Rzetelne  prowadzenie  dzienników  zajęć  pod  kątem  odnotowywania  obecności  w  pracy  

i realizowanych zastępstw przez pracowników pedagogicznych.
17. Rzetelne prowadzenie Ewidencji wyjść służbowych.
18. Naliczanie wymiaru urlopu pracowników uwzględniając wymiar oraz okres ich zatrudnienia.
19. Planowanie urlopów pracowników administracji i obsługi z uwzględnieniem uregulowań zawartych

w art. 163 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1502 z późn. zm.).
20. Wskazywanie w planie urlopów bieżącego wymiaru urlopu jednolicie dla wszystkich pracowników.
21. Uzyskanie akceptacji pracowników pod planem urlopów przyjętym do realizacji.
22. Udzielanie urlopów w oparciu o złożony przez pracownika wniosek urlopowy.
23. Rzetelne prowadzenie dokumentacji  urlopowej w zakresie  ewidencji  dni  urlopu,  sporządzania  

i  przechowywania  wniosków  urlopowych  oraz  niezałączania  do  akt  osobowych  pracowników
dokumentów dotyczących osób niebędących pracownikami Przedszkola.

24. Przeprowadzanie  wstępnych  i  okresowych  szkoleń  BHP  zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia
Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27  lipca  2004r. w  sprawie  szkolenia  w  dziedzinie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy (Dz.  U.  z  2004r.  Nr  180  poz.  1860,  z  późn.  zm.)  pod kątem

2



Znak sprawy: AK-II.1711.1.2016.PG

przestrzegania terminów.
25. Przestrzeganie  zapisów  art.  229  §  4  Ustawy  z  dnia   26  czerwca  1974r.  Kodeks  pracy

(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z którym pracodawca nie może dopuścić do
pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do
pracy na określonym stanowisku.

26. Dochowanie terminów badań sanitarno-epidemiologicznych wskazanych przez lekarza medycyny
pracy.

27. Przeprowadzanie  szkoleń  w  zakresie  przeciwdziałania  pożarom  pracownikom  Przedszkola  po
podpisaniu umowy o pracę.

28. Zaktualizowanie  dokumentacji  dotyczącej  pracowników wyznaczonych  do  udzielania  pierwszej
pomocy  oraz  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  i  ewakuacji  pracowników  wraz  z  ich
odpowiednim podaniem do wiadomości pracownikom Przedszkola.

29. Zaktualizowanie dokumentacji  w zakresie Oceny ryzyka na stanowiskach pracy występujących  
w Przedszkolu.

30. Zaktualizowanie obowiązującej w Miejskim Przedszkolu Nr 17 procedury przydziału asortymentu
ochrony  indywidualnej,  odzieży  i  obuwia  roboczego  wraz  z  zapoznaniem  pracowników  z  jej
treścią.

31. Przydzielanie  odzieży  zgodnie  z  zasadami  wskazanymi w  wewnętrznej  procedurze  przydziału
asortymentu ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

32. Wypłacanie  świadczeń  przysługujących  pracownikom  w  ramach  prowadzonego  w  jednostce
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwotach ustalonych przez Dyrektora jednostki.

33. Bezwzględne realizowanie wydanych zaleceń pokontrolnych bezpośrednio po zakończonej kontroli
wraz  z  bieżącym  prowadzeniem  wskazanych  obszarów  zgodnie  z  instruktażem  udzielonym  
w trakcie kontroli.

34. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka  
w  obszarach,  w  których  w  trakcie  kontroli  stwierdzono  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr 23 Ministra  Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84).

2.

Znak sprawy: AK-II.1711.2.2016.AK

Nazwa jednostki kontrolowanej: Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Mickiewicza 16; 40-092 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja dochodów i wydatków.
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 4.01.2016 r.
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Data zakończenia kontroli: 5.02.2016 r.

Badany okres: 01.07.2014 – 30.06.2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Technikum Nr 8

1. Dostosowanie obowiązujących w jednostce uregulowań wewnętrznych do aktualnych przepisów
prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przeprowadzonej kontroli.

2. Wystawianie świadectw pracy mając na uwadze uregulowania ujęte w art. 97 § 1¹ ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).

3. Zapewnianie,  aby  pracownicy  posiadali  aktualne  zakresy  obowiązków,  które  powinny  być
przechowywane w aktach osobowych.

4. Zwiększenie nadzoru i kontroli  w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników, mając na
uwadze  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28.05.1996r.
w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286,
z późn. zm.).

5. Podjęcie działań celem wyeliminowania nieprawidłowości  polegającej  na pokrywaniu się  czasu
pracy  pracownika  obsługi  zatrudnionego  na  dwóch  stanowiskach  pracy,  dotyczy  stanowiska
Rzemieślnika oraz Palacza c.o.

6. Wprowadzenie harmonogramów czasu pracy na stanowiskach pracy zgodnie z Regulaminem pracy.
7. Prowadzenie odrębnych ewidencji czasu pracy w przypadku, gdy jeden pracownik jest zatrudniony

na dwóch stanowiskach pracy.
8. Zwiększenie  nadzoru  i  kontroli  w  zakresie  rzetelnego  prowadzenia  ewidencji  czasu  pracy

pracowników  administracji  i  obsługi,  tak  aby  czas  pracy  pracowników  odnotowany  w  listach
obecności był zgodny z prowadzoną ewidencją czasu pracy.

9. Zwiększenie  nadzoru  nad  sposobem  prowadzenia  ewidencji  wyjść  pracowników  w  godzinach
służbowych  poprzez  zobligowanie  pracowników  do  wskazywania  godziny  przyjścia   oraz
potwierdzania tego faktu podpisem.

10. Przestrzeganie  przepisów  dotyczących  zachowania  11  godzin  odpoczynku  dobowego  zgodnie  
z przepisami art. 132  Kodeksu pracy  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).

11. Rzetelne  prowadzenie  dzienników  zajęć  lekcyjnych  oraz  pozalekcyjnych  zgodnie
z art. 42 ust. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2014r. poz. 191 j.t.,
z późn. zm.)  celem prawidłowego rozliczania czasu pracy nauczycieli.

12. Rzetelne naliczanie dodatków za pracę w porze nocnej mając na uwadze art. 1518  § 1 Kodeksu
pracy,  który  stanowi,  że:  „pracownikowi  wykonującemu  pracę  w  porze  nocnej  przysługuje
dodatek  do  wynagrodzenia  za  każdą  godzinę  pracy w porze  nocnej  w wysokości  20  % stawki
godzinowej  wynikającej  z  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  ustalanego  na  podstawie
odrębnych  przepisów”  oraz  poinformowanie  o  sposobie  dokonania  rozliczenia  nieprawidłowo
naliczonych  
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i wypłaconych dodatków za pracę w porze nocnej.
13. Rzetelne  naliczanie  dodatków za  pracę  w  godzinach  nadliczbowych  mając  na  uwadze

art. 1511  § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że:  „za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz
normalnego wynagrodzenia,  przysługuje  dodatek  w wysokości  50%  wynagrodzenia  -  za  pracę  
w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu.”

14. Przyznawanie dodatku specjalnego Głównemu księgowemu w przypadku prac wykraczających poza
zakres obowiązków pracownika.

15. Nie dokonywanie zaokrągleń wypracowanej przez nauczycieli liczby godzin ponadwymiarowych  
i godzin doraźnych zastępstw (naliczanie wynagrodzenia z tego tytułu w oparciu o faktyczną, nie
zaokrągloną liczbę godzin) oraz bez zaokrąglania godzin wypracowanych w dni świąteczne przez
pracowników obsługi.

16. Dokonywanie  wypłaty  wynagrodzenia  pracownikom  pedagogicznym  zatrudnionym  w  niepełnym
wymiarze  godzin  zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  §  3  pkt  2  Uchwały  nr  XIX/262/2000  Rady
Miejskiej Katowic z dnia 14.02.2000r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego.

17. Sporządzanie planu urlopów mając na względzie art. 163 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym plan
urlopów obejmuje wymiar urlopu poszczególnych pracowników, za wyjątkiem dni określonych  
w art. 167² Kodeksu pracy (tzw. urlop na żądanie).

18. Przestrzeganie wprowadzonych w Technikum Nr 8 zasad w sprawie przydziału środków ochrony
indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego,  a  w  szczególności  wydawanie  pracownikom
odzieży  roboczej  zgodnie  z  ustalonym  asortymentem  oraz  rzetelne  prowadzenie   ewidencji
przydziału odzieży roboczej.

19. Przestrzeganie art. 229 § 1 i 4  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.
U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.) w zakresie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

20. Przeprowadzanie  szkolenia  wstępnego  pracowników  zgodnie  z  §  8  Rozporządzenia  Ministra
Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27 lipca  2004r.  w sprawie  szkolenia  w dziedzinie  bezpieczeństwa  
i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

21. Udzielanie  pożyczek mieszkaniowych zgodnie  z  przyjętym Regulaminem zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.

22. Wzmożenie  nadzoru  nad  realizacją  wydatków  z  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych  
w zakresie art. 2 i 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994r.
(Dz. U. z 2015r., poz. 111  z późn. zm.) oraz przyjętych w jednostce uregulowań wewnętrznych,
jak również pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

23. Prawidłowe prowadzenie ewidencji w raportach kasowych i bieżące ewidencjonowanie operacji
kasowych w dniu dokonywania zainkasowania gotówki i wystawiania dowodu wewnętrznego „KP”.

24. Bieżące  naliczanie  i  odprowadzanie  na  rachunek  dochodów  jednostki  wynagrodzenia  z  tytułu
należnej prowizji płatnika.
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25. Zawieranie umów najmu pomieszczeń szkolnych zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2004 Prezydenta
Miasta  Katowice  z  dnia  14  lipca  2004r.   w  sprawie  najmu,  dzierżawy,  użyczenia  części
nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących   w trwałym
zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice wraz
z późniejszymi zmianami.

26. Sporządzanie kalkulacji kosztów do umów najmu  zgodnie z wymogami określonymi   w załączniku
do  Zarządzenia nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004r. stanowiącym  
w pkt. 1 b, że  w kalkulacji ceny najmu należy uwzględnić  zysk wynoszący co najmniej 20 %  
w  stosunku  do  wydatków/kosztów oraz  sporządzanie  kalkulacji  uwzględniając  wszystkie
poniesione przez jednostkę koszty.

27. Nie dopuszczanie do umieszczania na terenie szkoły urządzeń/ automatów do wydawania napojów
lub innych towarów bez zawartej wcześniej ważnej umowy najmu na eksploatację urządzeń za
ustaloną odpłatnością.

28. Prawidłowe  naliczanie  należności  za  wynajem  pomieszczeń  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  
w umowach celem  niedopuszczenia do zaniżenia opłaty  za wynajem pomieszczeń  szkolnych.      

29. Przestrzeganie  §  4  pkt.  3  Statutu  ZOJO,  zgodnie  z  którym na  wniosek  dyrektorów szkół     
i placówek prowadzących samodzielnie obsługę finansowo-księgową Zespół może między innymi
realizować zadania dotyczące obsługi technicznej w zakresie doradztwa i nadzoru inwestorskiego.

30. Dokonywanie  zapłaty  za  zafakturowane   wydatki  przelewami  natomiast  w  wyjątkowych
przypadkach  dokonywanie  gotówkowych  zakupów  z  wcześniej  pobranej  zaliczki  środków
pieniężnych w kasie  jednostki niezbędnych na realizację wydatku.

31. Prowadzenie  bieżącej  ewidencji  przychodów  i   rozchodów  opału  (koksu)  zużywanego  do
ogrzewania pomieszczeń jednostki.

32. Zobowiązanie umową firmę dokonującą badań okresowych pracowników jednostki do sporządzania
imiennego wykazu przebadanych pracowników, która winna być podstawą wystawienia faktury za
wykonane usługi w tym zakresie.

33. Przestrzeganie  przez  Głównego  Księgowego  jednostki  terminowego  dokonywania  przelewów
środków pieniężnych na rachunki kontrahentów zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 2 (wydatki publiczne
powinny być dokonywane - w sposób umożliwiający terminową realizację zadań) ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

34. Dokonywanie  rzetelnej  kontroli  dokumentacji  w  tym  poleceń  wyjazdów  służbowych  aby  nie
dopuścić  do  rozliczania  delegacji  służbowej  pracowników  nie  podpisanej  przez  Dyrektora
jednostki.

35. Przestrzeganie zapisów pisma z dnia 26.03.2013r. (E-III.4424.16.2013.KSD) Naczelnika Wydziału
Edukacji  Urzędu  Miasta  Katowice  skierowanego  drogą  elektroniczną  do  wszystkich  dyrektorów
szkół  ponadpodstawowych  prowadzonych  przez  Miasto  Katowice  informującego,  że  Dyrektorzy
szkół realizujący zadania służbowe poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy
powinni uzyskać na tę okoliczność zgodę Prezydenta Miasta Katowice po wcześniejszym złożeniu
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stosownego wniosku. Wnioski należy składać w terminie co najmniej dziesięciu dni przed datą
wyjazdu.

36. Przestrzeganie  zapisów  pisma  Naczelnika  Wydziału  Edukacji  Urzędu  Miasta  Katowice  z  dnia
21.03.2013r.  nr  E-III.4424.15.2013.KSD  dotyczącego  uzyskania  zgody  organu  prowadzącego  na
udział  w szkoleniu przez  Dyrektora jednostki. Wnioski należy składać w terminie co najmniej
dziesięciu dni przed datą rozpoczęcia zajęć.

37. Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka 
w obszarach, w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów  z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

3.

Znak sprawy: AK-II.1711.3.2016.MS

Nazwa jednostki kontrolowanej: XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Obroki 87, 40-833 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja dochodów i wydatków.
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 4.01.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 5.02.2016 r.

Badany okres: 1.07.2014 – 31.12.2014 oraz 1.01.2015 – 30.06.2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora XV Liceum Ogólnokształcącego

1. Dostosowanie obowiązujących w jednostce uregulowań wewnętrznych do aktualnych przepisów
prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przeprowadzonej kontroli.

2. Zwiększenie nadzoru nad rzetelnością sporządzania umów o pracę oraz aneksów do tych umów,
tak aby zapisy były zgodne ze stanem faktycznym.

3. Przestrzeganie  § 15 pkt 2 i pkt 4 Rozporządzenia ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.
w sprawie szkolenia  w dziedzinie bezpieczeństwa i  higieny pracy (dz.  U.  Nr  180,  poz.  1860  
z późn. zm.) w zakresie terminów przeprowadzanych szkoleń.

4. Bieżące zapoznawania pracowników z treścią regulaminów obowiązujących w Jednostce.

5. Zwiększenie  nadzoru  nad  ewidencją  czasu  pracy  pracowników  administracji  i  obsługi,  
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w szczególności nad:

a) właściwym ewidencjonowaniem dniu urlopu wypoczynkowego,

b)  właściwym  ewidencjonowaniem  dni,  w  których  pracownik  korzystał  z  płatnego  zwolnienia  
z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14,

c)  właściwym  rejestrowaniem  godzin  czasu  pracy,  tak  aby  były  one  zgodne  z  lista  obecności  oraz
harmonogramem czasu pracy,

d) ewidencjonowaniem ilości godzin pracy w porze nocnej.

6. Przestrzeganie  zapisów  Regulaminu  Pracy  XV  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  rtm.  Witolda
Pileckiego w Katowicach w zakresie możliwości skorzystania z urlopu po uzyskaniu pisemnej zgody
pracodawcy na karcie urlopowej.

7. Przestrzeganie zapisów tabeli nr 1 - „normy przydziału odzieży i obuwia roboczego dla nauczycieli
i pracowników” z dnia 1.03.2014 r. stanowiącej integralną część załącznika nr 2 do Regulaminu
Pracy XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach.

8. Pobieranie opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w formie zgodnej z § 26
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Z 2014 r. poz. 893, z późn. zm.).

9. Planowanie wszystkich możliwych do przewidzenia rodzajów dochodów.

10.  Zawieranie umów najmu lub użyczenia po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Naczelnika
Wydziału  Edukacji  Urzędu  Miasta  Katowice  zgodnie  z  wymogiem  Zarządzenia  nr  1416/2004
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części
nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących  w trwałym
zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice wraz
z późniejszymi zmianami.

11. Zwiększenie  nadzoru  nad  terminowością  dokonywania  przez  najemców  opłat  za  wynajmy
pomieszczeń szkolnych.

12. Prawidłowe  naliczanie  i  egzekwowanie  ustawowych  odsetek  od  nieterminowych  opłat  za
wystawiane rachunki z tytułu wynajmowanych pomieszczeń oraz zaległych należności za opłaty za
media   zgodnie  z  art.  40   ust.  1  pkt  3   (odsetki  od  nieterminowych  płatności  nalicza  się  
i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału)  ustawy  o finansach publicznych  
z dnia  27.08.2009r   (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013,  poz.  885  z  poźń.  zm)  oraz z  zapisami  
w umowach najmu.  

13. Jednoznaczne  i  zgodne  z  postanowieniami  ujętymi  w  umowie  określanie  terminów  płatności
wskazywanych na rachunkach.
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14. Bieżące  ewidencjonowanie  uzyskanych  dochodów  w  raportach  kasowych  oraz  wystawianie
odpowiednich dokumentów księgowych bez względu na wysokość uzyskanego dochodu, zgodnie  
z zapisami instrukcji kasowej obowiązującej w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda
Pileckiego w Katowicach.

15. Przestrzeganie  zarządzenia  obowiązującego  w  jednostce  dotyczącego  obowiązku  uiszczania
należnych  kwot  za  rozmowy  telefoniczne  przeprowadzone  prywatnie  poprzez  odnotowywanie
wykonywanych rozmów wraz ze wskazaniem czy dokonana rozmowa była prywatną czy służbową.

16. Przestrzeganie § 4 pkt. 3 Statutu ZOJO, zgodnie z którym na wniosek dyrektorów szkół i placówek
prowadzących  samodzielnie  obsługę  finansowo-księgową  Zespół  może  min.  realizować  zadania
dotyczące obsługi technicznej w zakresie doradztwa i nadzoru inwestorskiego.

17. Dokonywanie  dokładnego  naliczania  dodatku  za  wysługę  lat,  tak  by  nie  dopuścić  do
nieprawidłowości wykazanych w toku kontroli oraz poinformowanie o sposobie dokonania korekty
błędnie wypłaconych dodatków.

18. Naliczanie  dodatku  nocnego  zgodnie  z  przyjętym  w  jednostce  sposobem  przewidzianym  
w Regulaminie pracy, z zachowaniem stawki godzinowej nie niższej niż wynikająca z przepisów
wskazanych w art. 151 ustawy  Kodeks pracy oraz poinformowanie o sposobie dokonania korekty
błędnie wypłaconych dodatków.

19. Naliczanie  nagród  jubileuszowych  dla  pracowników pedagogicznych  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami tj. § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30.10.2001r.
w  sprawie  szczegółowych  zasad  ustalania  okresów  pracy  i  innych  okresów  uprawniających
nauczyciela nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. 
z 2001 Nr 129 poz. 1418, z późn. zm.) oraz poinformowanie o sposobie dokonania korekty błędnie
wypłaconej nagrody.

20. Zawieranie umów na usługi, dostawy i roboty budowlane na czas zgodny z art. 44 ust. 4 ustawy 
z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013, poz. 885 j. t. z poźn. zm), który
nakłada na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek zawierania umów na usługi, dostawy
i roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j. t., z późn. zm.).

21. Przedkładanie wszystkich umów i aneksów wywołujących skutki finansowe Głównemu Księgowemu
celem dokonania stosownej kontrasygnaty zgodnie z przepisami art. 54 ust 1 pkt 3 w związku  
z ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 
z późn. zm.).

22. Przestrzeganie wewnętrznych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych określonych
w Regulaminie  Zamówień Publicznych z  dnia  30.06.2006 r.  (z  późn.  zm.)  oraz w Regulaminie
udzielania  zamówień,  dla   których  wartość  netto  nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych
równowartości kwoty 6 000 euro (z późn zm.).

23. Prawidłowe sporządzanie pism określających uprawnienia pracowników do należnych świadczeń  
w zakresie nagrody jubileuszowej, w szczególności  w zakresie prawidłowego wskazywania daty
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nabycia uprawnień.
24. Rzetelne  rozliczanie  zrealizowanych  godzin  ponadwymiarowych  pracowników  pedagogicznych,

celem uniknięcia zawyżenia lub zaniżenia wypłat wynagrodzenia za wykonaną pracę.

25. Zobligowanie  bibliotekarza  do  odnotowywania  swoich  godzin  pracy  dydaktycznej  w  dzienniku
zajęć  zgodnie  z  zapisem  zawartym  art.42  ust.  7a  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982r.  Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.).

26. Zwiększenie  nadzoru  nad  odnotowywaniem  przez  nauczycieli  podpisów  w  dziennikach  zajęć,
świadczących  o  prowadzeniu  zajęć  przez  pracowników  pedagogicznych,  a  tym  samym
wypracowaniu przez nich godzin pensum lub płatnego zastępstwa.

27. Prawidłowe sporządzanie planu urlopów mając na względzie art. 163 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie 
z którym plan urlopów obejmuje wymiar urlopu poszczególnych pracowników, za wyjątkiem dni
określonych w art. 167² Kodeksu pracy (tzw. urlop na żądanie).

28. Niedokonywanie  zaokrągleń  wypracowanej  przez  nauczycieli  liczby  godzin  ponadwymiarowych
(naliczanie wynagrodzeń z tego tytułu w oparciu o faktyczną, nie zaokrągloną liczbę godzin) biorąc
pod  uwagę  zapisy  Uchwały  nr  XXXVII/777/09  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  23  lutego  2009r.  
w  sprawie  regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania
nauczycielom  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe  godziny  doraźnych
zastępstw  oraz  wysokość  i  warunki  wypłacania  nagród  i  innych  świadczeń  wynikających  
ze stosunku pracy, zmienionej Uchwałą L/1178/14 z dnia 28.05.2014r.

29. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

4.

Znak sprawy: AK-II.1711.4.2016.AP

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejskie Przedszkole Nr 4

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Gen. Jankego 65

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja dochodów i wydatków.
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 4.01.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 5.02.2016 r.

Badany okres: 1.07.2014 – 30.06.2015

10



Znak sprawy: AK-II.1711.4.2016.AP

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4

1. Umieszczanie  na  Regulaminach  prawidłowej  daty,  zgodnie  z  datą  Zarządzenia  Dyrektora
wprowadzającego Regulamin (nie wcześniejszą).

2. Przeprowadzanie  szkoleń  okresowych  BHP  dla  pracowników  zgodnie  z  posiadanym  przez
pracownika stanowiskiem.

3. Przestrzeganie postanowień obowiązującego w jednostce Regulaminu pracy lub dostosowywanie
zapisów Regulaminu do przyjętych w jednostce rozwiązań, tak by nie występowała rozbieżność
pomiędzy wprowadzanymi uregulowaniami, a faktycznym działaniem.

4. Dokonywanie przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego zgodnie z art. 2379 § 1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) oraz z obowiązującą 
w  jednostce  Tabelą  norm  przydziału.  Rzetelne  prowadzenie  kart  ewidencji  wyposażenia,  
z uwzględnieniem prawidłowej nazwy wydanego wyposażenia.

5. Sporządzanie umowy z rodzicami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron i przechowywanie w jednostce oryginałów umów, a nie ich kserokopii mając na uwadze
Zarządzenie  Prezydenta  Miasta  Katowice  Nr  2260/2014  z  dnia  2  września  2014r.  w  sprawie
określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest  miasto  Katowice oraz  stosowanie  wzoru  umowy stanowiącego  załącznik  do
powyższego Zarządzenia.

6. Dokonywanie przez nauczycieli zapisów w Dziennikach zajęć, w zakresie obecności i ilości godzin
pobytu dzieci w Przedszkolu, jak również godzin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych 
z  dziećmi  w  sposób  rzetelny  i  zgodny  ze  stanem  faktycznym.  Nie  dokonywanie  poprawek  
w Dziennikach zajęć przy pomocy tipeksa oraz zaznaczanie obecności dzieci w poszczególnych
godzinach w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości.

7. Zwiększenie  nadzoru  nad  rzetelnym  naliczaniem  opłat  za  przedszkole.  Dokonanie  rozliczenia
w zakresie stwierdzonych w toku kontroli 3 przypadków nieprawidłowych opłat.

8. Weryfikowanie prawidłowości dokonywania przez pracowników wpisów w listach obecności, tak by
czas pracy z nich wynikający był zgodny ze stanem faktycznym i kartą ewidencji czasu pracy.

9. Wprowadzenie  w  jednostce  rozwiązań  pozwalających  na  ponowne  rozpoczynanie  pracy  w  tej
samej dobie pracowniczej, zgodnie z art. 150 § 3 i 5 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 
z późn. zm.) lub nie dopuszczanie do sytuacji, w której pracownik rozpoczyna pracę o godzinie
wcześniejszej, niż w dniu poprzednim.

10. Rzetelne  rozliczanie  wypracownych  przez  nauczycieli  godzin  ponadwymiarowych  oraz  godzin
doraźnych zastępstw. Przestrzeganie § 9 pkt. 5 Uchwały nr XXXVII/777/09 Rady Miasta Katowice 
z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania  nauczycielom  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe  warunki
obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych
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zastępstw  oraz  wysokość  i  warunki  wypłacania  nagród  i  innych  świadczeń  wynikających  ze
stosunku pracy.

11. Wypłacanie nagród jubileuszowych w terminie uzyskania uprawnień przez pracowników Miejskiego
Przedszkola Nr 4.

12. Stworzenie  w  Jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka  
w  obszarach,  w  których  w  trakcie  kontroli  stwierdzono  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12,2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej
dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84).

5.

Znak sprawy: AK-II.1711.5.2016.PG

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Sportowa 29, 40-106 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja dochodów i wydatków.
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 9.02.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 14.03.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1

1. Wskazanie  w  Statucie  Miejskiego  Przedszkola  Nr  24  godzin,  w  ramach  których  realizowane  
są nieodpłatne zajęcia 6 godzinnej podstawy programowej wynikającej z zapisów § 1 Uchwały
XIV/241/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28.09.2011r.  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

2. Zaktualizowanie Regulaminu pracy Jednostki zgodnie z przepisami art. 104¹ § 1 pkt 6  Kodeksu
pracy (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn zm.).

3. Przestrzeganie  zapisów  zawartych  w  Regulaminie  ZFŚS  lub  dostosowanie  zapisów  zawartych  
w  Regulaminie  do  stanu  faktycznego  obowiązującego  w  jednostce,  zgodnie  z  ustaleniami
zawartymi w protokole z przeprowadzonej kontroli.

4. Pobieranie  opłat  za  duplikaty  legitymacji  szkolnych  w  formie  przelewu  zgodnie  z  zapisem
zawartym w §  26 ust.  3 Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  28 maja  2010r.  
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 893
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z późn. zm.).

5. Wskazywanie na dokumentach KP imienia i nazwiska osoby dokonującej wpłaty.

6. Bezwzględne odnotowywanie podpisu osoby odbierającej gotówkę na dokumentach KW, na dowód
przekazania środków finansowych.

7. Egzekwowanie  wpłat  za  obiady  zgodnie  z  zapisami  Zarządzenia  nr  3/2014  Dyrektora  Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Katowicach z dnia 29.01.2015r.

8. Rzetelne  prowadzenie  list  obecności  dzieci  oraz  pracowników  korzystających  z  posiłków  
w stołówce szkolnej,  tak aby ilość  naliczonych i  opłaconych posiłków była  zgodna ze  stanem
faktycznym.

9. Dokonanie korekty błędnie naliczonych płatności za obiady uczniów.

10. Rzetelne  naliczanie  opłat  za  korzystanie  z  usług  Przedszkola,  co  pozwoli  zniwelować  ryzyko
odprowadzania  dochodów  do  budżetu  miasta  w  nienależnej  wysokości  i  zapewni  prawidłowy
proces gromadzenia dochodów budżetu Miasta zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych  (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

11. Dokonanie korekty błędnie naliczonych opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole.

12. Zwiększenie  nadzoru  nad  wysokością  naliczanego  wynagrodzenia,  a  w  szczególności  nad
składnikami  wynagrodzenia  wynikającymi  z  wyrównania  dochodów do  minimalnej  płacy  wraz  
z dokonaniem korekty nieprawidłowego wynagrodzenia.

13. Każdorazowe  występowanie  do  Prezydenta  Miasta  Katowice  o  zgodę  na  wzięcie  udziału
w szkoleniach finansowanych z budżetu jednostki, mając na uwadze zapis art. 33 ust. 5 ustawy 
z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z  2015r.,  poz.  1515  z  późn.  zm.)
stanowiący, iż kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

14. Prowadzenie  akt  osobowych  pracowników  zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia Ministra
Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r.  w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez
pracodawców  dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.).

15. Zwiększenie nadzoru nad:

• prowadzoną w Jednostce Ewidencją wyjść w godzinach służbowych,

• ewidencjonowaniem  czasu  pracy  pracowników  w  indywidualnych  kartach  ewidencji  czasu
pracy pracownika,
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• nad rzetelnością prowadzenia dzienników zajęć pod kątem odnotowywania obecności w pracy,
godzin pracy i realizowanych zastępstw przez pracowników pedagogicznych.

1. Planowanie urlopów pracowników Jednostki z uwzględnieniem uregulowań zawartych w art. 163 §
1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1502 z późn. zm.) wraz z obejmowaniem planem urlopów
dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

2. Przestrzeganie art.  161  Kodeksu pracy (t.  j.  Dz.  U. 2014r.,  poz. 1502 z późn.  zm.), zgodnie  
z którym pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, 
w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

3. Udzielanie pracownikowi urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia na stanowisku pracy, na
którym  został  zatrudniony  lub  wypłacanie  należnego  ekwiwalentu  za  niewykorzystany  urlop
wypoczynkowy zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. 2014r., poz. 1502 z późn. zm.).

4. Zwiększenie nadzoru nad ewidencjonowaniem urlopów wypoczynkowych pracowników.

5. Udzielanie urlopów w oparciu o złożony i zaakceptowany przez przełożonego wniosek o udzielenie
urlopu.

6. Przeprowadzanie okresowych szkoleń BHP w terminach wynikających z Rozporządzenia Ministra
Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27 lipca  2004r. w sprawie  szkolenia  w dziedzinie  bezpieczeństwa  
i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.).

7. Przestrzeganie  zapisów  art.  229  §  4  Ustawy  z  dnia   26  czerwca  1974r.  Kodeks  pracy
(t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z którym pracodawca nie może dopuścić do
pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do
pracy na określonym stanowisku.

8. Przestrzeganie terminu aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, określonego w § 6 pkt
7  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r., nr 109 poz.
719).

9. Przydzielanie środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom zgodnie  
z obowiązującymi normami wewnętrznymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju asortymentu 
i terminu jego używalności wraz z rzetelnym prowadzeniem ewidencji.

10. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka  
w  obszarach,  w  których  w  trakcie  kontroli  stwierdzono  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr 23 Ministra  Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84).
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6.

Znak sprawy: AK-II.1711.6.2016.AK

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejskie Przedszkole Nr 21

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Tysiąclecia 27, 40-873 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja dochodów i wydatków.
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 9.02.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 14.03.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 21

1. Rzetelne  ewidencjonowanie  czasu  pracy  pracowników  w  miesięcznych  i  rocznych  kartach
ewidencji czasu pracy pracownika.

2. Rzetelne  prowadzenie  dzienników  zajęć  pod  kątem  odnotowywania  obecności  w  pracy  
i realizowanych zastępstw przez pracowników pedagogicznych.

3. Rzetelne rozliczanie  przepracowanych godzin w ramach doraźnych zastępstw oraz zwiększenie
nadzoru w tym zakresie.

4. Uregulowanie należności związanej z przepracowaną w dniu 7.04.2015r. przez nauczyciela godziną
doraźnego zastępstwa.

5. Sporządzanie planu urlopów:
a) mając na względzie art. 163 § 1  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z którym plan urlopów obejmuje wymiar urlopu poszczególnych
pracowników, za wyjątkiem dni określonych  w art. 167² Kodeksu pracy (tzw. urlop na żądanie).
b)  w  taki  sposób  aby  informacje  w  nim  zawarte  dotyczące  ilości  dni  niewykorzystanego  urlopu  
z roku poprzedniego były aktualne na dzień wejścia w życie planu urlopu na dany rok.

6. Uzyskanie pisemnej akceptacji pracowników jednostki pod planem urlopów przyjętym do realizacji
na  dany  rok  kalendarzowy  z  uwagi  na  brak  pisemnych  wniosków  pracowników  w  zakresie
planowanych dni urlopu.

7. Dokonywanie  okresowej aktualizacji  Instrukcji  Bezpieczeństwa Pożarowego  co najmniej  raz  na
dwa lata, co wynika z § 6 ust. 7  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010,      Nr 109, poz. 719).

8. Rzetelne prowadzenie dokumentacji  dotyczącej przydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego w zakresie nazewnictwa przydzielanego sortu ubraniowego.

9. Naliczanie  odsetek  od  udzielanych  kwot  pożyczek  z  ZFŚS   na  cele  mieszkaniowe  zgodnie  
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z przyjętym Regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującym w MP Nr 21
oraz zapisem w umowie w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe.

10. Przestrzeganie  zapisu  warunków  zawartej  umowy  w  sprawie  pożyczki  na  cele  mieszkaniowe
udzielonej z ZFŚS stanowiącego, że  niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie
w przypadku, gdy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem.

11. Uzyskiwanie  akceptacji  Naczelnika  Wydziału  Edukacji  na  Zarządzeniach  Dyrektora  Miejskiego
Przedszkola nr 21 im. Wesołej Ludwiczki w Katowicach dotyczących ustalenia zasad korzystania ze
stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 21, przed ich wejściem w życie.

12.  Zwiększenie nadzoru i kontroli nad dokumentacją dotyczącą  wpływu z usług (§ 0830) za pobyt
dziecka  i  wyżywienie  w  przedszkolu.  Poinformowanie  o  ostatecznym  rozliczeniu  płatności
dotyczącej   skierowanego   przez  jednostkę  do  ZOJO  pisma  z  dnia  22.02.2016  r.  nr  MP21-
3014-/1/2016.

13. Przestrzeganie terminu wypłaty przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych zgodnie z § 8
pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r., poz. 1786), stanowiącym że nagrodę jubileuszową
wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

14. Występowanie do wystawców faktur o przedłużenie terminu zapłaty w przypadkach  opóźnienia
dostarczenia  faktur  leżących  po  stronie  kontrahenta,  mając  na  uwadze  przestrzeganie  przez
Głównego  księgowego  ZOJO  terminowego  dokonywania  przelewów  środków  pieniężnych  na
rachunki kontrahentów zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 2   ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

15. Opracowanie  pisemnych  wewnętrznych  procedur  dotyczących  prowadzenia  dokumentacji
żywieniowej przychodowo - rozchodowej w zakresie prawidłowej ewidencji wydatków związanych
z  zakupem  środków  żywności  do  przygotowania  posiłków  wydawanych  w  przedszkolu  oraz  
w zakresie sporządzania dokumentacji dotyczącej rozchodu artykułów żywieniowych wydawanych
przez Samodzielnego referenta, Kucharce do przygotowania posiłków dla dzieci.

16. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka  
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

7.

Znak sprawy: AK-II.1711.7.2016.PG

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Mariacka 23; 40-014 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość prowadzonych postępowań w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych w jednostkach
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oświatowych miasta Katowice

Data rozpoczęcia kontroli: 16.03.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 17.05.2016 r.

Badany okres: 2014

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych

1. Stosowanie  obowiązujących  w  jednostce  uregulowań  dotyczących  udzielania  zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

2. Parafowanie przez radcę prawnego umów dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie  
z  obowiązującą  w  jednostce  Instrukcją  obiegu  i  kontroli  dokumentów  księgowych  stanowiącą
załącznik do Zarządzenia nr 46/2012 Dyrektora ZOJO z dnia 10 sierpnia 2012 r.

3. Rzetelne sporządzanie dokumentacji powykonawczej – protokołów odbioru robót oraz przekazania
dokumentacji projektowej.

4. Przeliczenie wartości robót, które nie zostały wykonane zgodnie z kosztorysem zamiennym przez
Wykonawców w ramach realizowanych umów, a następnie dokonanie zwrotu różnicy wynikłej  
z przeliczenia powyższego na rzecz jednostek.

5. Przestrzeganie zapisów zawartych umów w zakresie  sporządzania przez Wykonawcę kosztorysu
zamiennego (powykonawczego) na podstawie kosztorysu ofertowego oraz obmiaru rzeczywiście
wykonanych ilości  robót, z zachowaniem cen robocizny,  materiałów, pracy sprzętu i  narzutów
podanych w kosztorysie ofertowym.

6. Wyciągnięcie  konsekwencji  służbowych  wobec  inspektorów  nadzoru  budowlanego,  którzy  nie
dopełnili obowiązku związanego z art. 25 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz.
290 j.t.), który stanowi, że do obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy potwierdzenie
faktycznie wykonanych robót.

7. Zwiększenie nadzoru nad sporządzaniem kosztorysów inwestorskich i ich zgodności z projektami
budowlanymi oraz dokonywanie ustaleń z Dyrektorami jednostek oświatowych w celu uniknięcia
dokonywania zmiany zakresu robót.

8. Przeliczenie wartości robót, które nie zostały wykonane zgodnie z kosztorysem zamiennym oraz
które  zostały  wykonane,  a  nie  odwzorowane  w  kosztorysie  zamiennym  sporządzonym  przez
wykonawcę zadania inwestycyjnego.

9. Rzetelne  i  kompletne  sporządzanie  wniosków w sprawie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego.

10. Przywoływanie  we  wniosku  w  sprawie  wszczęcia  postępowania  w  sprawie  postępowania
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o udzielenie zamówienia publicznego podstawy formalnej i prawnej wyboru trybu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
lub uregulowań wewnętrznych.

11. Przestrzeganie  postanowień  ujętych  w  przyjętym  do  realizacji  wniosku  w  sprawie  wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Zwiększenie  nadzoru  nad  terminowością  przekazywania  terenu  budowy  wykonawcy  zadania
inwestycyjnego  w związku z możliwością odstąpienia przez wykonawcę od umowy lub roszczeniem
przesunięcia terminu ukończenia robót budowlanych.

13. Dokonywanie  przyjęcia  do  realizacji  wniosku  w  sprawie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego po jego zatwierdzeniu przez Kierownika jednostki.

14. Rzetelne szacowanie wartości robót budowlanych, w tym stanowiących podstawę negocjacji cen
wykonania usługi, z wykonawcą zadania inwestycyjnego.

15. Zwiększenie  nadzoru  nad  sporządzaniem  umów,  tak  aby  zawierały  postanowienia  zgodne  
z warunkami ujętymi w protokołach z przeprowadzonych negocjacji z Wykonawcą.

8.

Znak sprawy: AK-II.1711.8.2016.AŚ

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkolno–Przedszkolny Nr 3

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Grzegorzka 4; 40 – 309 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 8.03.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 12.04.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3

1. Zobowiązanie  wnioskodawców  do  wnoszenia  opłaty  za  wydanie  duplikatu  legitymacji  lub
świadectwa na wskazany rachunek bankowy dochodów jednostki zgodnie z § 26 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 893,z późn. zm.).

2. Rzetelne  sporządzanie  rachunków dotyczących  najmu pomieszczeń  mając  na  uwadze  przyjęte
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przez strony warunki w umowie najmu.

3. Rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki żywieniowej jednostki w zakresie ilości
wydawanych posiłków oraz faktycznych nieobecności dzieci.

4. Naliczanie  odsetek  od  nieterminowo regulowanych  należności  w oparciu  o  prawidłową  stawkę
odsetek ustaloną w Monitorze Polskim.

5. Wypłacanie nagród jubileuszowych w terminie uzyskania uprawnień przez pracowników Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).

6. Księgowanie wydatków wynikających z zaciągniętych zobowiązań mając na uwadze art. 24 ustawy
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz.330 z późn. zm).

7. Stosowanie przy wyborze wykonawcy usług zasad wynikających z Regulaminu z dnia 24.10.2015r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro.

8. Zwiększenie nadzoru i kontroli  w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników, mając na
uwadze  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r.
w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286,
z późn. zm.).

9. Przeprowadzanie  szkoleń  z  zakresu  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  pracowników i  nauczycieli
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

10. Zapoznawanie  pracowników  z  ryzykiem  zawodowym zgodnie  z  art.  226  pkt  2  ustawy  z  dnia
26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.).

11. Przestrzeganie  wprowadzonych  w  Zespole  Szkolno  –  Przedszkolnym  Nr  3  zasad  w  sprawie
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i  obuwia roboczego, a w szczególności
wydawanie pracownikom odzieży roboczej zgodnie z ustalonym asortymentem.

12. Wystawianie  delegacji  służbowych  w  przypadku  odbywanej  podróży  służbowej  poza
miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  29  stycznia  2013r.  w  sprawie  należności  przysługujących
pracownikowi  zatrudnionemu  w  państwowej  lub  samorządowej  jednostce  sfery  budżetowej
z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r. poz. 167).

13. Nie dokonywanie zaokrągleń wypracowanej przez nauczycieli liczby godzin ponadwymiarowych  
i godzin doraźnych zastępstw (naliczanie wynagrodzenia z tego tytułu w oparciu o faktyczną, nie
zaokrągloną liczbę godzin).
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14. Zwiększenie  nadzoru  i  kontroli  w  zakresie  prowadzenia  dzienników  zajęć,  lekcyjnych  oraz
pozalekcyjnych zgodnie z art. 42 ust. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2014r. poz. 191 z późn. zm.), celem prawidłowego rozliczania czasu pracy nauczycieli.

15.  Rzetelne sporządzanie planu urlopów mając na uwadze art. 154 § 1 oraz 163 § 1 Kodeksu pracy
(Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn zm.).

16. Rzetelne  sporządzanie  rozliczenia  środków  finansowych  z  zakładowego  funduszu  świadczeń
socjalnych w zakresie zgodności z dokumentacją źródłową.

17. Potwierdzanie  wypłaty  gotówki  z  kasy  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych  mając  na
uwadze przyjętą w jednostce procedurę gospodarki kasowej.

18. Prawidłowe naliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń z ZFŚS biorąc pod
uwagę zapisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

19. Przekazywanie  na  rachunek  dochodów  jednostki  wynagrodzenia  płatnika  naliczanego  zgodnie
z art. 28 „Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego
wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa” na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. Poz. 613 z późn. zm.).

20. Realizowanie  wydatków  budżetowych  ze  środków  zgromadzonych  na  rachunku  bankowym
wydatków,  tym  samym  przestrzeganie  art.  11  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.
o finansach publicznych  (Dz.  U.  z  2013r.  poz.  885  z  późn.  zm.),  który  stanowi,  że  jednostki
budżetowe  pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu.

21. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych: Zawiadomienie z dnia 22.04.2016 r. o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.

9.

Znak sprawy: AK-II.1711.9.2016.MS

Nazwa jednostki kontrolowanej: Dom Dziecka „Stanica”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Plebiscytowa 46; 40-041 Katowice

20



Znak sprawy: AK-II.1711.9.2016.MS

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Realizacja planu dochodów i wydatków

Data rozpoczęcia kontroli: 16.03.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 15.04.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Domu Dziecka „Stanica”

1. Dostosowanie obowiązujących w jednostce uregulowań wewnętrznych do aktualnych przepisów
prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przeprowadzonej kontroli.

2. Ujęcie w rocznym planie finansowym dochodów z tytułu prowizji płatnika (ZUS i US)  należnych
jednostce na podstawie art. 28 § 1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r.  Ordynacja podatkowa –  tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm. oraz § 1 Rozporządzenia MP i PS z dnia 14 grudnia
1998r.  w  sprawie  wysokości  i  trybu  wypłaty  wynagrodzenia  płatnikom  składek  z  tytułu
wykonywania  zadań z  ubezpieczenia  społecznego w razie  choroby i  macierzyństwa –  Dz.  U.  z
1998r. Nr 153, poz. 1005.

3. Przekazywanie do PFRON informacji miesięcznych INF-1 oraz informacji rocznej INF-2 w terminie
wynikającym z art. 49 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity  z 2011r.  Dz. U. Nr 127
poz. 721 z późn. zm.).

4. Egzekwowanie  od  zleceniobiorcy  reprezentującego  inwestora  (Dom  Dziecka  „Stanica”)
wywiązywania  się  z  warunków zawartej  umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  
w  zakresie  sporządzania  pełnej  i  kompletnej  dokumentacji  końcowego  odbioru  robót  oraz
potwierdzenia  faktycznie  wykonanych  i  zafakturowanych  prac  zgodnie  z  warunkami  zawartej
umowy.

5. Egzekwowanie  od  wykonawców  robót  budowlanych  lub  zadań  inwestycyjnych  dostarczania
pisemnych gwarancji na wykonane roboty na okres wymagany i wskazany w warunkach zawartej
umowy o wykonanie robót budowlanych lub zadań inwestycyjnych.

6. Zwiększenie  nadzoru  na  zapisami  zawartymi  w  oświadczeniach  pracowników  dotyczących
korzystania z uprawnień wynikających z art. 188 ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r.  Kodeks Pracy (t.
j. Dz. U. Z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), tak aby były one zgodne z treścią przedmiotowego
artykułu.

7. Doprecyzowanie  zapisów  Regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych  o  wartości
nieprzekraczającej  30  000  EURO w Domu  Dziecka  „Stanica”  z  dnia  21.10.2014r.,  w  obszarze
regulującym sposób udzielania zamówień dla progu do 15.000 EUR.

8. Przedkładanie wszystkich umów i aneksów wywołujących skutki finansowe Głównemu Księgowemu
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celem dokonania stosownej kontrasygnaty zgodnie z przepisami art. 54 ust 1 pkt 3 w związku
z ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885
z późn. zm.).

9. Zobligowanie pracowników do rozliczania zaliczek jednorazowych zgodnie z zapisem zawartym
w §  12  pkt  4  Instrukcji  obiegu  i  kontroli  dokumentów finansowo-księgowych w Domu Dziecka
„Stanica” w Katowicach z dnia 2.01.2015r. oraz doprecyzowanie formy  dokonywania przedłużenia
terminu rozliczenia zaliczki.

10. Zobligowanie  pracowników  dokonujących  zakupów  gotówkowych  do  zwiększenia  nadzoru  nad
poprawnością zapisów otrzymywanych faktur będących podstawą dokonania wydatku.

11. Zwiększenie nadzoru nad dokonywaniem wydatków związanych z wykonywaniem badań lekarskich
pracowników jednostki zgodnie z warunkami zawartej umowy.

12. Ostateczne  uregulowanie  kwestii  rozbieżności  zapisów  dotyczących  powierzchni  użytkowej
jednostki, tak aby powierzchnia wskazana w Decyzji oddania budynku w trwały zarząd była zgodna
ze stanem faktycznym.

13. Zwiększenie  nadzoru  nad  wydatkowaniem  środków  finansowych  ZFŚS  na  zakup  produktów
spożywczych przeznaczonych na przygotowanie paczek mikołajkowych, tak aby zakupiona ilość
produktów nie budziła wątpliwości, co do jej faktycznego rozdysponowania.

14. Przeanalizowanie  zapisów  Regulaminu  ZFŚS  pod  kątem  ustalonych  progów  dochodowych
regulujących wysokość świadczeń otrzymywanych w ramach  środków ZFŚS, tak aby zapis art. 8
pkt. 1 ustawy z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2015,
poz.  111  z  późn.  zm.)  uzależniający  warunki  przyznania  świadczenia  od  sytuacji  życiowej,
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej mógł zostać zrealizowany.

15. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

10.

Znak sprawy: AK-II.1711.10.2016.AP

Nazwa jednostki kontrolowanej: Dom Dziecka „Zakątek”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Brynowska 70a; 40-584 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków
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Data rozpoczęcia kontroli: 14.04.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 16.05.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Domu Dziecka „Zakątek”

1. Przydzielanie odzieży roboczej zgodnie z ustalonymi w jednostce zasadami bądź zaktualizowanie
zapisów ujętych w tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej zgodnie  
z faktycznym zapotrzebowaniem pracowników Domu Dziecka „Zakątek”.

2. Stosowanie  rzetelnych  i  czytelnych  opisów  wydatkowanych  środków  finansowych  
w systemie księgowym.

3. Nie  stosowanie  w  umowach  zlecenie  zapisów  wskazujących,  iż  do  wykonania  zlecenia  został
sporządzony grafik czasu pracy, celem uniknięcia interpretacji  umów zlecenie jako nawiązania
stosunku pracy biorąc pod uwagę art. 22 § 1 Kodeksu pracy stanowiący, iż  „przez nawiązanie
stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy  i  pod  jego  kierownictwem  oraz  w  miejscu  i  czasie  wyznaczonym  przez
pracodawcę(...)”.  Jednocześnie  art.  22   §  1 1 Kodeksu  pracy  wskazuje,  że  „zatrudnienie  
w warunkach określonych w  § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na
nazwę zawartej przez strony umowy”.

4. Umieszczanie na rachunkach dotyczących umów zleceń okresu którego dotyczą.

5. Dokonywanie wydatkowania środków finansowych na podstawie uprzednio wystawionych faktur  
(z wyjątkiem przedpłaty).

6. Dostosowanie obowiązujących w jednostce uregulowań wewnętrznych do aktualnych przepisów
prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przeprowadzonej kontroli.

7. Skorygowanie błędnie dokonanych księgowań na koncie 221-852-85201-0680 należności  z tytułu
dochodów, zgodnie z ustaleniami poczynionymi w dniu 6.05.2016 r. z Wydziałem Budżetu Miasta
Urzędu Miasta Katowice.

8. Rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z zapisem art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.).

Ponadto, w związku ze stwierdzonymi błędami w zapisach księgowych, które miały wpływ na niewłaściwe
sporządzenie sprawozdania Rb 27S należy wskazać, iż wykazywanie w sprawozdaniach kwot niezgodnych z
ewidencją księgową, stanowi naruszenie postanowień  § 9 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2014 poz. 119 z późn. zm.).

9. Sporządzanie wykazu osób uprawnionych do premii w sposób trwały nie budzący wątpliwości, co
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do czasu naniesienia, jak również, co do osoby nanoszącej zmiany.

10. Wypłacanie wynagrodzenia z  tytułu  dodatku  za prace w godzinach nocnych zgodnie  z  art.  85
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).
Dokonanie korekty błędnie wypłaconego dodatku za pracę w godzinach nocnych.

11. Przyjmowanie  przy  naliczaniu  wynagrodzenia  z  tytułu  średniej  urlopowej  w  przypadku
pracowników, których praca odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem, urlopu w wymiarze
godzinowym, zgodnie z zapisem zawartym w art. 154 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.).

12. Naliczanie wynagrodzenia z tytułu średniej urlopowej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 26 czerwca
1974  r.  Kodeks  pracy (t.j.  Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  1502  z  późn.zm.)  oraz  z  zapisem  §  9.1.
Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  8  stycznia  1997  r.  w  sprawie
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia na
czas urlopu  oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

13. Wypłacanie nagród jubileuszowych w wysokości zgodnej z zapisem art. 38 ust. 2, 3, 4 ustawy  
z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z
późn. zm.) oraz mając na uwadze uregulowania ujęte w  § 8.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014
r.  
z 2014 ., poz. 1786).

14. Przekazywanie środków finansowych na konto ZFŚS w terminach wskazanych w art. 6 pkt 2 Ustawy
z dnia 4 marca 1994 r.  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111
późn.zm.).

15. Wypłacanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości zgodnej 
z ustaleniami komisji socjalnej zawartej w protokole z posiedzenia komisji.

16. Dokonywanie wypłaty świadczeń dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu  
z uwzględnieniem zapisu art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.  o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 111 z późn. zm.).

17. Dokonywanie wypłaty wynagrodzenia tytułem dofinansowania do wypoczynku na podstawie listy
płac, będącej podstawowym dokumentem księgowym potwierdzającym naliczenie wynagrodzeń  
z  tytułu  dofinansowana  do  wypoczynku  dla  pracowników  wraz  ze  wszystkimi  obowiązującymi
składkami  płaconymi  zarówno  przez  pracodawcę  jak  i  pracownika  oraz  spełniającym  wymogi
zawarte w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

18. Udzielanie  pożyczek  mieszkaniowych  pracownikom,  którzy  spłacili  już  uprzednio  zaciągnięte
pożyczki, zgodnie z zapisem zawartym w części VII pkt 1 Regulamin ZFŚS Jednostki.
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19. Zwiększenie  nadzoru  nad  dokonywaniem  spłat  zaciągniętych  pożyczek  mieszkaniowych  przez
emerytowanych pracowników celem przestrzegania zapisów zawartych umów.

20. Sporządzanie aneksu do umowy zawartej na pożyczkę mieszkaniową z pracownikiem, który nie
dokonał spłaty pożyczki na dzień przejścia na emeryturę, zgodnie z zapisem zawartym w  § 6
przedmiotowej umowy.

21. Stosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej faktur oraz dokonywanie terminowej ich zapłaty
zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885,
z późn.zm.).

22. Zwiększenie  nadzoru  nad  treścią  zawieranych  umów poprzez  dostosowywanie  ich  zapisów  do
aktualnych potrzeb Jednostki.

23. Przedkładanie  umów wywołujących  skutki  finansowe  Głównemu  Księgowemu  celem dokonania
stosownej kontrasygnaty zgodnie z przepisami art. 54 ust 1 pkt 3 w związku z ust. 3 ustawy  
o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.).

24. Stosowanie  w  przygotowaniach  do  postępowań  z  zakresu  zamówień  publicznych  zapisów
wynikających z dokumentów wewnętrznych i uregulowań obowiązujących w Jednostce.

25. Bezwzględne realizowanie zaleceń wskazanych w wystąpieniach pokontrolnych Prezydenta Miasta
Katowice.

26. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

11.

Znak sprawy: AK-II.1711.11.2016.AŚ

Nazwa jednostki kontrolowanej: Dom Dziecka „Tęcza”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Rybnicka 1; 40-038 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków

Data rozpoczęcia kontroli: 14.04.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 16.05.2016 r.

Badany okres: 2015
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Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Domu Dziecka „Tęcza”

1. Naliczanie i odprowadzanie na dochody jednostki  prowizji  płatnika (ZUS)  należnego jednostce
wynagrodzenia na podstawie art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14
grudnia 1998r.  w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu
wykonywania  zadań  z  ubezpieczenia  społecznego  w  razie  choroby  i  macierzyństwa  (Dz.  U.  
z 1998r. Nr 153, poz. 1005).

2. Potwierdzanie  dat  doręczenia  not  obciążeniowych  wystawionych  z  tytułu  realizacji  umowy
użyczenia pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność oświatowo-wychowawczą przez MP Nr 35.
Zgodnie z warunkiem umowy od daty doręczenia noty obciążeniowej biegnie termin  zapłaty do 30
dni.

3. Umieszczanie  na  notach  obciążeniowych  zgodnie  z  warunkami  umowy  użyczenia  zawartej
z  MP  Nr  35  adnotacji  określającej  datę  i  formę  dokonania   zapłaty  należności   przelewem  
„w terminie 30 dni od daty ich doręczenia” zgodnie z § 3 pkt 3 umowy użyczenia.

4. Podjęcie  działań  zmierzających  do  zapewnienia  bezzwłocznego  odprowadzania  środków
pieniężnych otrzymanych z likwidacji składników majątku jednostki na rachunek dochodów Domu
Dziecka „Tęcza”.

5. Wprowadzenie  właściwej  kontroli  wewnętrznej  i  nadzoru  w  zakresie  naliczania
i  egzekwowania  należności  za  odpłatne  wyżywienie  pracowników jednostki,  mając  na  uwadze
pozyskiwanie dochodów jednostki.

6. Rzetelne  dokonywanie  wyliczenia  oraz  wypłaty  dodatków  za  wieloletnią  pracę  (wysługę  lat)  
z  uwzględnieniem  faktycznego  stażu  pracy  tak,  aby  nie  dopuścić  do  powtórzenia  się
w kolejnych latach stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

7. Wypłacanie nagród jubileuszowych w terminach  zgodnych z  § 8  Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1786).

8. Przestrzeganie przekazywania do PFRON informacji miesięcznych INF-1 w terminie określonym  
w art. 49 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 127 poz. 721  z późn.
zm.).

9. Rzetelne  prowadzenie  ksiąg  rachunkowych  jednostki  zgodnie  z  art.  20  –  22  ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.).

10. Poinformowanie o zakończeniu postępowania dotyczącego ustalenia faktycznej powierzchni lokalu
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mieszkalnego przy ulicy 3-go Maja 36 w celu prawidłowego realizowania wydatków z tytułu opłaty
za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

11. Zwiększenie  nadzoru  i  kontroli  dokumentacji  w  tym poleceń  wyjazdów służbowych  mając  na
uwadze  §  7  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  29  stycznia  2013r.  w
sprawie  należności  przysługujących  pracownikowi  zatrudnionemu  w  państwowej  lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013r. poz. 167).

12. Opracowanie  brakujących  wniosków  dotyczących  poszczególnych  świadczeń  lub  dostosowanie
obecnie stosowanych wniosków do zapisów zawartych w obowiązującym Regulaminie Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Dziecka „Tęcza”.

13. Dokonanie  rozliczenia  błędnie  wypłaconego  świadczenia  socjalnego  pracownikowi
w postaci dofinansowania do wypoczynku.

14. Przestrzeganie  postanowień  Regulaminu  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  Domu
Dziecka „Tęcza” w Katowicach, w szczególności w zakresie:

-  przedkładania  przez  osoby  uprawnione  kompletu  wymaganych  dokumentów
w przypadku ubiegania się o świadczenia z Funduszu,
- rzetelnego wypełniania dokumentacji ZFŚS przez wszystkie uprawnione osoby,
- ustalania wysokości świadczeń socjalnych.

15. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

12.

Znak sprawy: AK-II.1711.12.2016.ES – kontrola doraźna

Nazwa jednostki kontrolowanej: Straż Miejska

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Żelazna 18; 40-851 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Wybrane obszary w sprawach organizacyjno-kadrowych

Data rozpoczęcia kontroli: 25.04.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 18.05.2016 r.

Badany okres: 2013-2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Komendanta Straży Miejskiej
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Znak sprawy: AK-II.1711.12.2016.ES – kontrola doraźna

1. Prowadzenie rzetelnej ewidencji czasu pracy pracowników Straży Miejskiej w Katowicach mając
na uwadze nieprawidłowości i uchybienia wykazane w protokole z przeprowadzonej kontroli.

2. Dokonanie naliczenia i wypłaty wynagrodzenia dla pracownika, który w miesiącu marcu 2015 r.
przepracował  23  dni,  zamiast   prawidłowo  22  dni,  w  związku  z  powyższym  nie  otrzymał
odpowiedniej ilości dni wolnych za pracę w soboty.

3. Zwiększenie nadzoru nad rzetelnością i starannością sporządzanych ocen okresowych pracowników
Straży Miejskiej w Katowicach.

4. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

13.

Znak sprawy: AK-II.1711.13.2016.AK

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkół Nr 1

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Staszica 2; 40-230 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 18.05.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 24.06.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1

1. Dokonywanie aktualizacji uregulowań wewnętrznych jednostki w przypadku wprowadzanych zmian
w aktach prawa powszechnego.

2. Zwiększenie nadzoru i kontroli  w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników, mając na
uwadze Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.).

3. Prawidłowe naliczanie i rozliczanie przepracowanych godzin w ramach doraźnych zastępstw oraz
zwiększenie nadzoru w tym zakresie.
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4. Przestrzeganie  art. 775  § 1 ustawy z dnia 4 marca 1994r.  Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 poz. 1502  z późn. zm.) w zakresie delegowania pracowników na wyjazd służbowy.  

5. Rozliczanie delegacji  służbowych  zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z  dnia  29.01.2013r.  w  sprawie  należności  przysługujących  pracownikowi  zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U.
z 2013r. poz. 167).

6. Rzetelne  i  prawidłowe  dokonywanie  wpisów  w  Ewidencji  wyjść  w  godzinach  służbowych
prowadzonej w jednostce.

7. Przestrzeganie  terminów szkoleń  określonych §  15  pkt  2   Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
( Dz. U. z 2004r.   Nr 180, poz. 1860).

8. Przestrzeganie terminu wypłaty przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych zgodnie z § 8
pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r., poz. 1786), stanowiącym że nagrodę jubileuszową
wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

9. Zwiększenie  nadzoru  nad  regulowaniem  wydatków  w  formie  gotówkowej,  tak  aby  były  one
realizowane z pobranej zaliczki a nie ze środków własnych pracowników.

10. Stosowanie zapisów Zarządzenia nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004r.
z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie  najmu,  dzierżawy,  użyczenia  części  nieruchomości  oraz
pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, używaniu
lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne miasta Katowice, w szczególności w zakresie
uzyskiwania  opinii  naczelnika  wydziału  nadzorującego  na  temat  projektu  umowy  przed  jej
zawarciem oraz prawidłowości sporządzania kalkulacji kosztów.

11. Egzekwowanie od kontrahentów umieszczania terminów płatności  na wystawianych rachunkach
tożsamych z zapisami zawartymi w umowach.

12. Naliczanie  i odprowadzanie na  dochody jednostki  prowizji płatnika ( ZUS )  należnej jednostce
na podstawie art. 28 § 1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia MP i PS z dnia 14 grudnia 1998r. 
w sprawie wysokości  i  trybu wypłaty  wynagrodzenia płatnikom składek z  tytułu  wykonywania
zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 1998r. Nr 153, poz.
1005 ).

13. Dokonywanie korekty planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych „w końcu roku do
faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmującej pracowników zatrudnionych w pełnym
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i niepełnym wymiarze czasu pracy ( po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy)”   zgodnie  z § 1
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r.  w sprawie sposobu ustalenia
przeciętnej  liczby  zatrudnionych  w  celu  naliczenia  odpisu  na  zakładowy  fundusz  świadczeń
socjalnych  ( Dz. U. z 2009r. Nr 43 poz. 349).

14. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

14.

Znak sprawy: AK-II.1711.14.2016.MS

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejskie Przedszkole Nr 34

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Tysiąclecia 84a

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 18.05.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 17.06.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 34

1. Dostosowanie obowiązujących w jednostce uregulowań wewnętrznych do aktualnych przepisów
prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przeprowadzonej kontroli.

2. Rzetelne  wskazywanie  w  umowach  najmu rodzaju  zajęć  realizowanych  przez  wynajmującego,
zgodnie  z przedmiotem  działalności  najemcy  oraz  przedkładanie  projektów  umów  najmu  do
zaopiniowania  naczelnikowi  wydziału  nadzorującego,  zgodnie  z Zarządzeniem  Nr  1416/2004
Prezydenta  Miasta  Katowice  z  dnia  14.07.2004r.  z  późn.  zm.  w sprawie  najmu,  dzierżawy,
użyczenia  części  nieruchomości  oraz  pomieszczeń  stanowiących  własność  Miasta  Katowice
będących w trwałym zarządzie, używaniu lub innym posiadaniu przez jednostki  organizacyjne
Miasta Katowice

3. Rzetelne wprowadzanie danych do systemu  ePrzedszQole,  na podstawie którego naliczane są
miesięczne opłaty na świadczenie usług przedszkola, tak aby były one zgodne z treścią zawartych
umów z rodzicami.

4. Rzetelne  naliczanie  opłat  za  korzystanie  z  usług  Przedszkola,  zgodnie  z  informacją  zawartą
30
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w dziennikach  zajęć  przedszkola,  co  pozwoli  zniwelować  ryzyko  odprowadzania  dochodów do
budżetu  miasta  w nienależnej  wysokości  i  zapewni  prawidłowy proces  gromadzenia  dochodów
budżetu Miasta zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

5. Przestrzeganie terminów płatności  wskazanych przez kontrahentów lub dostawców zgodnie z art.
44 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
885 z późn. zm.).

6. Rzetelne sporządzanie aneksów do umów, tak aby wartość zobowiązania zawarta w aneksie była
zgodna ze stanem faktycznym.

7. Rzetelne  odnotowywanie  okresu  używalności  odzieży  roboczej  w  indywidualnych  kartach
ewidencji,  tak  aby  był  on  zgodny  z  zapisem  tabeli  nr  1  norm  przydziału  środków  ochrony
indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego,  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  Regulaminu
przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownikom Miejskiego
Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach z dnia 23.03.2015r.

8. Bieżące dokonywanie aktualizacji cen zakupów środków odzieży ochronnej wskazanych w tabeli nr
1  norm przydziału  środków ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego,  tak  aby
uniknąć przekroczenia maksymalnych wartości ujętych w w/w tabeli.

9. Dokonywanie akceptacji wniosków urlopowych zgodnie z zapisem zawartym w części V §22 pkt 5
Regulaminu  Pracy  Jednostki,  w  którym  wskazano,  iż  cyt.  „pracownik  może  rozpocząć  urlop
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora”.

10. Dołożenie należytej staranności przy weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach
środków ZFŚS.

11. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

15.

Znak sprawy: AK-II.1711.15.2016.PG

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Sienkiewicza 74; 40-039 Katowice
31



Znak sprawy: AK-II.1711.15.2016.PG

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 18.05.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 24.06.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1

1. Przestrzeganie terminów określonych w Zarządzeniu Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice
z  dnia  8  lutego  2010r.  w  sprawie  zapewnienia  funkcjonowania  systemu  kontroli  zarządczej
w jednostkach organizacyjnych miasta Katowice.

2. Zaktualizowanie  Regulaminów:  pracy,  wynagradzania  pracowników  i  zakładowego  funduszu
świadczeń socjalnych  obowiązujących w Jednostce  zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w protokole
z przeprowadzonej kontroli.

3. Uzgodnienie z zakładowymi związkami zawodowymi Regulaminu wynagradzania oraz zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych.

4. Przestrzeganie  przepisów  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  w  sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z dnia 28 maja 2010 r. (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 893 z późn. zm.) w zakresie prowadzenia rejestru wydanych legitymacji i świadectw
szkolnych oraz pobierania opłat za wydanie duplikatu.

5. Dołożenie starań w celu uzyskania opinii Wydziału Edukacji w sprawie zawieranych umów najmu
przed  okresem  ich  obowiązywania  zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  1416/2004  Prezydenta  Miasta
Katowice z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz
pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu
lub  innym  posiadaniu  przez  jednostki  organizacyjne  Miasta  Katowice wraz  z  późniejszymi
zmianami.

6. Przestrzeganie wewnętrznych uregulowań ujętych w Załączniku nr 2 – „Zasady realizacji zamówień
wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych” do Zarządzenia Nr
K2/07 Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących Nr  1  im.  Mikołaja  Kopernika  w Katowicach
z dnia 3 września 2007r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych.

7. Przyjmowanie  do  refundacji  poprawnie  wystawionych  faktur,  w  przypadkach,  w  których
refundacja dotyczy określonego wydatku, do którego uprawiony jest pracownik.

8. Dokonywanie  przez  Głównego  księgowego  Jednostki  kontroli  wstępnej  w  zakresie  zgodności
operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt. 3 ppkt.
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a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.).

9. Dokonywanie  płatności  za  wykonane usługi  dopiero po ich realizacji  oraz w formie określonej
w zawartej umowie.

10. Przestrzeganie zasad klasyfikacji budżetowej uregulowanej w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 2 marca 2010 r.  w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014r. poz. 1053 z późn.
zm.)

11. Ustalanie  zasad  rozliczania  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  przez  wykonawców remontów
i inwestycji prowadzonych na terenie Jednostki.

12. Zwiększenie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  umów  zawartych  z  usługobiorcą  pod  kątem
kompletności dokumentacji źródłowej oraz zgodności cen jednostkowych z cennikiem zawartym
w umowie.

13. Rzetelne opisywanie faktur pod kątem zastosowanej klasyfikacji budżetowej.

14. Dokonywanie wydatków na zakup usług transportowych w drodze udzielania pracownikowi zaliczki
lub w oparciu o rozliczenie delegacji służbowej.

15. Prowadzenie  akt  osobowych  pracowników  zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  Ministra
Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r.  w  sprawie  zakresu  prowadzenia  przez
pracodawców  dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz. 286 z późn.zm.).

16. Zwiększenie nadzoru nad prowadzoną w Jednostce Ewidencją wyjść w godzinach służbowych.

17. Ewidencjonowanie  czasu  pracy  pracowników w indywidualnych  kartach  ewidencji  czasu  pracy
pracownika oraz w rocznych ewidencjach czasu pracy pracownika zgodnie z art.  149  Kodeksu
pracy oraz § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 Nr 62 poz.
286 z późn. zm.).

18. Udzielanie wolnego za pracę w soboty i niedziele zgodnie z przepisami art. 151 Kp.

19. Planowanie urlopów pracowników Jednostki z uwzględnieniem uregulowań zawartych w art. 163 §
1  Kodeksu pracy wraz z obejmowaniem planem urlopów wszystkich zatrudnionych w Jednostce
pracowników.

20. Przestrzeganie zapisów art. 229 § 4 Kodeks pracy zgodnie z którym pracodawca nie może dopuścić
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do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań
do pracy na określonym stanowisku.

21. Przeprowadzanie okresowych szkoleń BHP w terminach wynikających z rozporządzenia Ministra
Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27  lipca  2004r.  w sprawie  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.).

22. Poinformowanie  pracowników  o  osobie  wyznaczonej  do  świadczenia  pierwszej  pomocy  wraz
z pisemnym potwierdzeniem dokonania powyższej czynności.

23. Przydzielanie środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom zgodnie
z obowiązującymi normami wewnętrznymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju asortymentu
i terminu jego używalności.

24. Zaprowadzenie w Jednostce rejestru obejmującego przypadki stwierdzonych chorób zawodowych
i podejrzeń o takie choroby, o którym mowa w art. 235 § 4 Kodeksu pracy.

25. Przestrzeganie  postanowień  Regulaminu  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych
w szczególności w zakresie rzetelnego wypełniania dokumentacji ZFSS przez wszystkie uprawnione
osoby oraz ustalania wysokości świadczeń socjalnych.

26. Rzetelne  sporządzanie  rozliczenia  środków  finansowych  z  zakładowego  funduszu  świadczeń
socjalnych w zakresie zgodności z dokumentacją źródłową.

27. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka  w
obszarach,  w  których  w  trakcie  kontroli  stwierdzono  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23 Ministra  Finansów z  dnia  16 grudnia  2009 r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84).

16.

Znak sprawy: AK-II.1711.16.2016.JK – kontrola doraźna

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wydział Kształtowania Środowiska oraz 2182 punkty adresowe (nieruchomości zamieszkałe)

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Rynek 1; 40-096 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Weryfikacja  odbioru  odpadów komunalnych  zadeklarowanych  dla  nieruchomości  zamieszkałych  miasto
Katowice. 

Data rozpoczęcia kontroli: 1.07.2016 r.
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Znak sprawy: AK-II.1711.16.2016.JK – kontrola doraźna

Data zakończenia kontroli: 30.09.2016 r.

Badany okres: Bieżący

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska

Podjęcie  działań  mających  na  celu  uszczelnienie  systemu  poprzez  wyeliminowanie  jego  słabości,
stwierdzonych nieprawidłowości oraz ryzyk ujawnionych w trakcie czynności kontrolnych.

17.

Znak sprawy: AK-II.1711.17.2016.MS

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wybrane  jednostki  organizacyjne:  MOPS,  MDK  „Bogucice-Zawodzie”,  SPZLA  „Moja  Przychodnia”,
Miejska  Izba  Wytrzeźwień  i  Ośrodek  Pomocy  dla  Osób Uzależnionych  od  Alkoholu,  MOSiR,  Straż
Miejska, Zakład Zieleni Miejskiej, ZOJO, MZUiM

Adres jednostki kontrolowanej: Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Data rozpoczęcia kontroli: 13.07.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 31.08.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

1. Wskazywanie informacji nt. dokonania wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej
w kartach ewidencji wyposażenia prowadzonych w formie papierowej dla  pracowników, których
zakres  wyposażenia  obejmuje  część  za  którą  pracownik  otrzymuje  ekwiwalent  oraz  część
asortymentu wydawaną fizycznie.

2. Zaprowadzenie  indywidualnej  karty  wyposażenia  dla  pracownika  zatrudnionego  na  stanowisku
kancelarii/archiwum.

3. Zwiększenie  nadzoru  nad  poprawnością  wystawianych  zaświadczeń  potwierdzających  odbycie
szkoleń  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  tak  aby  zakres  szkolenia  odpowiadał
stanowisku którego dotyczy.

4. Dokonywanie aktualizacji kart oceny ryzyka zawodowego zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi
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opracowanymi w Jednostce.

Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”

1. Zaprowadzenie indywidualnych kart przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia
roboczego  zgodnie  z  zapisem  zawartym  w § 8  pkt  3  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i Polityki
Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie  zakresu  prowadzenia  przez  pracodawców
dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  sposobu  prowadzenia  akt
osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.).

2. Zwiększenie  nadzoru  na  dokonywaniem  przydziału  środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży
i  obuwia  roboczego,  tak  aby  wydany  asortyment  był  zgodny  z  uregulowaniami  wewnętrznymi
obowiązującymi w jednostce.

3. Dokonanie analizy zapisów zawartych w kartach oceny ryzyka, tak aby zakres prac w nich zawarty
był zgodny ze stanem faktycznym.

4. Zapoznanie  pracownika  zatrudnionego  na  stanowisku  księgowego  z  ryzykiem  związanym
z wykonywaniem pracy na jego stanowisku oraz udokumentowanie tego faktu.  

Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Katowicach „Moja Przychodnia”

1. Dokonywanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w terminach określonych w § 6
ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.
719).

2. Wskazywanie informacji nt. dokonania wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej
w  kartach  ewidencji  wyposażenia  prowadzonych  w  formie  papierowej  dla   pielęgniarek
środowiskowych,  których  zakres  wyposażenia  obejmuje  część,  za  którą  pracownik  otrzymuje
ekwiwalent oraz część asortymentu wydawaną fizycznie.

3. Wskazanie  w  uregulowaniach  wewnętrznych  jakiego  rodzaju  asortymentu  dotyczy  ekwiwalent
wypłacany  pracownikom  zatrudnionym  na  stanowisku  pielęgniarki  środowiskowej  oraz  czy
wypłacony ekwiwalent obejmuje również pranie i konserwację odzieży roboczej.

4. Zwiększenie  nadzoru  nad  dokonywaniem  przydziału  środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży
i  obuwia  roboczego,  tak aby wydany asortyment  jak  również wskazany  okres  używalności  był
zgodny z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w jednostce.

5. Wydawanie  pracownikom pełnego należnego im asortymentu  odzieży  i  obuwia  roboczego oraz
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odnotowywanie tego faktu w kartach ewidencji wyposażenia.

6. Zwiększenie  nadzoru  nad  rzetelnością  prowadzenia  kart  ewidencji  wyposażenia  poprzez
odnotowywanie podpisu pracownika potwierdzającego odbiór odzieży i obuwia roboczego. Ponadto
potwierdzenie  odbioru  odzieży  i  obuwia  roboczego  powinno  być  dokonane  przez  pracownika,
któremu faktycznie przydzielono należy asortyment.

7.  Dokonanie analizy zapisów zawartych w kartach oceny ryzyka, tak aby zakres prac w nich zawarty
był zgodny ze stanem faktycznym.

8. Przestrzeganie zapisów zawartych w § 15 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i  Pracy z dnia
27 lipca 2004r.  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180
poz. 1860, z późn. zm.) w zakresie terminu przeprowadzanych szkoleń.

9. Uzupełnienie  zakresu  czynności  pracownika  zatrudnionego  na  stanowisku  magazyniera
o informacje  związane  z  powierzeniem  pracownikowi  zadania  dotyczącego  prowadzenia  kart
ewidencyjnych przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Zalecenia  pokontrolne  dla  Dyrektora  Miejskiej  Izby  Wytrzeźwień  i  Ośrodek  Pomocy  dla  Osób
Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

1. Dokonywanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w terminach określonych w § 6
ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.
719).

2. Zwiększenie  nadzoru  na  dokonywaniem  przydziału  środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży
i  obuwia  roboczego,  tak  aby  wydany  asortyment  był  zgodny  z  uregulowaniami  wewnętrznymi
obowiązującymi w jednostce.

3. Zwiększenie  nadzoru  nad  rzetelnością  prowadzenia  kart  ewidencji  wyposażenia  poprzez
odnotowywanie podpisu pracownika potwierdzającego odbiór odzieży i obuwia roboczego.

Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Katowicach

1. Zwiększenie  nadzoru  na  dokonywaniem  przydziału  środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży
i  obuwia roboczego,  tak aby wydany asortyment,  jak również wskazany okres używalności  był
zgodny z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w jednostce.

2. Wydawanie  pracownikom  pełnego  należnego  im  asortymentu  środków  ochrony  indywidualnej
i odzieży roboczej oraz odnotowywanie tego faktu w kartach ewidencji wyposażenia.

3. Przestrzeganie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.  w sprawie
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służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997r.  Nr 109 poz. 704 z późn. zm.) w zakresie
zadań wyznaczonych do realizacji przez pracownika pełniącego zadania służby BHP.

Zalecenia pokontrolne dla Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach

1. Dokonywanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w terminach określonych w § 6
ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.
719).

Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach

1. Dokonywanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w terminach określonych w § 6
ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.
719).

2. Zwiększenie  nadzoru  na  dokonywaniem  przydziału  środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży
i  obuwia  roboczego,  tak aby wydany asortyment  jak  również wskazany  okres  używalności  był
zgodny z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w jednostce.

3. Wydawanie  pracownikom  pełnego  należnego  im  asortymentu  środków  ochrony  indywidualnej
i odzieży roboczej oraz odnotowywanie tego faktu w kartach ewidencji wyposażenia.

4. Zwiększenie  nadzoru  na  sposobem prowadzenia  ewidencji  wydanych posiłków profilaktycznych
oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za nadzór nad ich wydawaniem.

5. Przestrzeganie  zapisów §  15  pkt  4  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  i  Pracy z dnia  27 lipca
2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860,
z późn. zm.), w myśl którego pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12
miesięcy od rozpoczęcia pracy.

6. Uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej zapoznanie się pracowników z ryzykiem związanym
z wykonywaniem pracy na ich stanowisku.

7. Wskazanie przy apteczce wykazu osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy, zgodnie
z zapisem § 44 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z późn. zm.).

Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach

1. Dokonywanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w terminach określonych w § 6
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ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.
719).

2. Zwiększenie  nadzoru  na  dokonywaniem  przydziału  środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży
i  obuwia  roboczego,  tak aby wydany asortyment  jak  również wskazany  okres  używalności  był
zgodny z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w jednostce.

3. Zwiększenie  nadzoru  nad  rzetelnością  w  prowadzeniu  kart  ewidencji  wyposażenia  poprzez
odnotowywanie podpisu pracownika potwierdzającego odbiór odzieży i obuwia roboczego.

4. Wyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie  zwalczania pożarów i ewakuacji
pracowników, zgodnie z art. 2071 § 1 oraz 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

1. Dokonywanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w terminach określonych w § 6
ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.
719).

2. Zwiększenie  nadzoru  na  dokonywaniem  przydziału  środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży
i  obuwia  roboczego,  tak aby wydany asortyment  jak  również wskazany  okres  używalności  był
zgodny z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w jednostce.

3. Wydawanie  pracownikom  pełnego  należnego  im  asortymentu  środków  ochrony  indywidualnej
i odzieży roboczej oraz odnotowywanie tego faktu w kartach ewidencji wyposażenia.

4. Przestrzeganie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.  w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997r. Nr 109 poz. 704 z późn. zm.) w zakresie
zadań wyznaczonych do realizacji przez pracownika pełniącego zadania służby BHP.

18.

Znak sprawy: AK-II.1711.18.2016.AŚ

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Mikołowska 131; 40-592 Katowice
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Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 1.09.2016

Data zakończenia kontroli: 28.10.2016

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2

1. Zobowiązanie  wnioskodawców  do  wnoszenia  opłaty  za  wydanie  duplikatu  legitymacji  lub
świadectwa na wskazany rachunek bankowy dochodów jednostki zgodnie z § 26 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014r. Poz. 893 z późn. zm.).

2. Rzetelne  prowadzenie  dokumentacji  finansowo  -  księgowej  mając  na  uwadze  art.  22  ustawy
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047).

3. Rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych w ujęciu analitycznym poprzez wskazanie prawidłowej
podziałki  klasyfikacyjnej budżetu oraz daty dokumentu źródłowego zgodnie z art. 24  ustawy  
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047).

4. Zamieszczanie  na  dokumencie  informacji  dotyczącej  tożsamości  osoby  odbierającej  duplikat,
stwierdzonej  na  podstawie  dowodu  osobistego  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego
tożsamość, zgodnie z § 22 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i  innych druków szkolnych z dnia 28 maja 2010r.  (Dz.  U.
z 2014r. poz. 893, z późn. zm.).

5. Przedkładanie projektów umów najmu do zaopiniowania Naczelnikowi Wydziału Edukacji  przed
datą zawarcia umowy zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia
14.07.2004r.  w sprawie  najmu,  dzierżawy,  użyczenia  części  nieruchomości  oraz  pomieszczeń
stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym
posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice (wraz z późniejszymi zmianami).

6. Rzetelne  sporządzanie  rachunków dotyczących  najmu pomieszczeń  mając  na  uwadze  przyjęte
przez strony warunki w umowie najmu.

7. Naliczanie  odsetek  od  nieterminowo  regulowanych  należności  w  oparciu  o  prawidłową  ilość
zaległych dni.

8. Ujednolicenie sposobu kwalifikowania dochodów z tytułu kosztów upomnienia mając na uwadze §
2  Uchwały  nr  LXVI/1346/10  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  25  października  2010r.  w sprawie
gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie
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oświaty dochodów na wydzielonym rachunku (z późn. zm.).

9. Bezwzględne przestrzeganie dyscypliny budżetowej w zakresie ponoszenia wydatków do wysokości
zaplanowanych środków w poszczególnej podziałce klasyfikacyjnej budżetu.

10. Niedokonywanie  zaokrągleń  wypracowanej  przez  nauczycieli  liczby  godzin  ponadwymiarowych
(naliczanie wynagrodzeń z tego tytułu w oparciu o faktyczną, nie zaokrągloną liczbę godzin).

11. Rozliczenie  nieprawidłowo  wpłaconych  wynagrodzeń  oraz  zwiększenie  nadzoru  i  kontroli
w zakresie naliczania i wypłacania dodatku za wysługę lat mając na uwadze art. 33 ust. 1 Karty
Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.).

12. Wypłacanie nagród jubileuszowych w terminach zgodnych z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1786).

13. Regulowanie  zobowiązań  wobec  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  na  podstawie  prawidłowo
sporządzanych deklaracji.

14. Umieszczanie  kontrasygnaty  Głównego  Księgowego  na  zawieranych  umowach  zlecenie  zgodnie
z art. 54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.).

15. Klasyfikowanie  dochodów  i  wydatków  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów
z dnia 2 marca 2010r.  w sprawie szczegółowej klasyfikacji  dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł  zagranicznych (Dz.U. z 2014 r.,  poz.  1053,
z późn. zm.), w szczególności: odsetek od nieterminowych wpłat oraz usług transportowych.

16. Sporządzanie  umów  na  zakup  usług  remontowych  zgodnie  z  przedłożoną  ofertą  Wykonawcy,
w szczególności w zakresie terminu wykonania usługi.

17. Dokonywanie  korekty  odpisu  na  zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych  zgodnie  z  §  1
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r.  w sprawie sposobu
ustalania  przeciętnej  liczby  zatrudnionych  w  celu  naliczania  odpisu  na  zakładowy  fundusz
świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009r. Nr 43. poz. 349).

18. Przestrzeganie terminu składania deklaracji podatku od nieruchomości mając na uwadze art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
716, z późn. zm.)

19. Regulowanie  zobowiązań wobec kontrahentów mając na uwadze art.  44 ust.  3  ustawy z  dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

20. Rzetelne sporządzanie sprawozdania SIO w zakresie ilości  uczniów uczęszczających do Zespołu
oraz zwiększenie nadzoru i kontroli w zakresie prowadzenia dzienników lekcyjnych, tak aby dane

41



Znak sprawy: AK-II.1711.18.2016.AŚ

ujęte w SIO były adekwatne z liczbą uczniów wykazanych w dziennikach.

21. Udzielanie zaległego urlopu zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.
U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.).

22. Przeprowadzanie  szkoleń  z  zakresu  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  pracowników
w terminach wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn.
zm.).

23. Przestrzeganie  terminów  przyjętych  w  jednostce  w  zakresie  przydziału  środków  ochrony
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz herbaty.

24. Ustalanie  składu  komisji  socjalnej  zgodnie  z  wprowadzonym  w  jednostce  Regulaminem
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

25. Udzielanie  pożyczek  z  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych  zgodnie  z  przyjętym
Regulaminem, tj. po spłaceniu wcześniej zaciągniętego zobowiązania oraz zwiększenie nadzoru
i kontroli w zakresie terminowości spłaty rat pożyczek.

26. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

19.

Znak sprawy: AK-II.1711.19.2016.AK

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejskie Przedszkole Nr 19

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Marcinkowskiego 17 ; 40-232 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 28.06.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 29.07.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 19

1. Dokonywanie aktualizacji uregulowań wewnętrznych jednostki w przypadku wprowadzanych zmian
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w aktach prawa powszechnego.

2. Wprowadzenie Rejestru upoważnień zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.2015r.  poz.2135z  późn.  zm.),  który  zobowiązuje
administratora danych do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych.

3. Dokonanie  aktualizacji  oceny  ryzyka  zawodowego  na  stanowiskach  pracy   biorąc  pod  uwagę
zmianę warunków siedziby jednostki  w związku z przeniesieniem do innego budynku, w którym
jest prowadzona działalność przedszkola.

4. Przestrzeganie  zapisów  Wewnętrznej  Polityki  Antymobbingowej  wprowadzonej  Zarządzeniem
Dyrektora  Miejskiego  Przedszkola  Nr  19  w  Katowicach  z  dnia  21.08.2007r.   poprzez
przeprowadzanie  i  sporządzanie  protokołu  z  corocznego  szkolenia  zespołu  pracowniczego
w zakresie regulacji  Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.

5. Przestrzeganie terminów szkoleń określonych w § 15 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
( Dz. U. z 2004r.   Nr 180, poz. 1860).

6. Sporządzanie planu urlopów mając na uwadze art. 163 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z którym plan urlopów obejmuje wymiar
urlopu poszczególnych pracowników, za wyjątkiem dni określonych w art.  167² Kodeksu pracy
(tzw. urlop na żądanie).

7. Przestrzeganie  art.  163  §  2  Kodeksu  pracy  w  zakresie  udokumentowania  faktu  podania
pracownikom do wiadomości planu urlopu wypoczynkowego na dany rok kalendarzowy.

8. Przestrzeganie  art. 164 § 1  Kodeksu pracy w przypadku przesunięcia przez pracownika ujętego
w planie terminu urlopu wypoczynkowego.

9. Dostosowanie zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczących osób
uprawnionych  do  świadczeń  z  tytułu  pożyczki  mieszkaniowej  do  zapisów  Regulaminu
Scentralizowanego Funduszu Mieszkaniowego.

10. Uwzględnienie w Tabeli dopłat do świadczeń socjalnych stanowiącej załącznik do Regulaminu ZFŚS
progów  dochodowych  zapomogi  losowej  oraz  socjalno-pieniężnej  i  związanych  z  nimi  kwot
dofinansowania.

11. Rzetelne  prowadzenie  dzienników  zajęć  pod  kątem  odnotowywania  obecności  w  pracy
i realizacji zajęć programowych przez nauczycieli.

12. Zwiększenie nadzoru i kontroli nad dokumentacją dotyczącą  wpływu z usług (§ 0830) za pobyt
dziecka  i  za  wyżywienie  w  przedszkolu.  Poinformowanie  o  ostatecznym  rozliczeniu  płatności
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dotyczących skierowanych  przez jednostkę pism do ZOJO.

13. Zwiększenie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  ustalonej  zarządzeniem  Dyrektora  dziennej  stawki
żywieniowej w jednostce.

14. Uzyskiwanie  akceptacji  Naczelnika  Wydziału  Edukacji  na  Zarządzeniach  Dyrektora  Miejskiego
Przedszkola Nr 19 w Katowicach dotyczących ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim
Przedszkolu Nr 19, przed ich wejściem w życie mając na uwadze  art. 67a  ust. 3  Ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.).

15. Przestrzeganie terminu wypłat przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych zgodnie z § 8
pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r., poz. 1786).

16. Przestrzeganie  art. 54 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i przedkładanie  Głównemu księgowemu ZOJO
wszystkich  projektów  umów  na  potwierdzenie  przeprowadzenia  kontroli  wstępnej,  po
wcześniejszym zaopiniowaniu umowy przez Radcę prawnego ZOJO.

17. Przestrzeganie zasad ustalonych Zarządzeniem Nr 22/2015 Dyrektora ZOJO z dnia 31 marca 2015r.
(wraz  z  późn.  zm.)  w  sprawie  :  wprowadzenia  Procedury  realizacji  wnioskowanych  zmian
w budżecie   i  budżecie  jednostek  oświatowych  oraz  Zespołu  Obsługi  Jednostek  Oświatowych
w Katowicach  w przypadku konieczności dokonywania w planie finansowym zmiany w budżecie
jednostki.

18. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

20.

Znak sprawy: AK-II.1711.20.2016.AŚ

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żłobek Miejski

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Sokolska 26 ; 40-086 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Realizacja planu dochodów i wydatków

Data rozpoczęcia kontroli: 4.07.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 24.08.2016 r.
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Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Żłobka Miejskiego

1. Rzetelne naliczanie opłat  za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach,  w szczególności
w zakresie  rozliczania  absencji  oraz  mając  na  uwadze  przepisy  Statutu  jednostki  oraz  umów
zawieranych  z  rodzicami/  prawnymi  opiekunami  dzieci.  Dokonanie   rozliczenia  nieprawidłowo
naliczonych należności z tytułu wpływów z usług.

2. Zwiększenie nadzoru i kontroli w zakresie naliczania i dokonywania przypisu należnych odsetek od
nieterminowych wpłat mając na uwadze art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

3. Rzetelne  sporządzanie  umów  dotyczących  świadczonych  usług  przez  Żłobek  Miejski
w Katowicach oraz wprowadzanie zmian do umów w formie pisemnej mając na uwadze przepisy
Kodeksu cywilnego.

4. Zawieranie  umów  najmu  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Wydziału  nadzorującego  zgodnie
z Zarządzeniem Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14.07.2004r. w sprawie najmu,
dzierżawy  i  użyczenia  części  nieruchomości  oraz  pomieszczeń  stanowiących  własność  Miasta
Katowice  będących  w  trwałym zarządzie,  użytkowaniu  lub  innym posiadaniu  przez  jednostki
organizacyjne Miasta Katowice, z późniejszymi zmianami.

5. Rzetelne naliczanie ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą dla pracowników mając na uwadze
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 330
z późn. zm.).

6. Zwiększenie  nadzoru  i  kontroli  w  zakresie  wprowadzania  do  systemu  kadrowo  –  płacowego
wynagrodzeń zasadniczych celem prawidłowego regulowania zobowiązań wobec pracowników.

7. Rzetelne sporządzanie protokołów wydawania  i  zwrotu asortymentu  przeznaczonego do prania
zgodnie z § 3 pkt 4 umowy nr 53/2013 z dnia 23.12.2013r. z późn. zm.

8. Zwiększenie nadzoru i kontroli w zakresie prowadzonych rozliczeń zużytych biletów komunikacji
miejskiej mając na uwadze prawidłowe dokumentowanie odbytych podróży służbowych.

9. Dokonywanie  wydatków  ze  środków  publicznych  w  formie  gotówkowej  w  drodze  udzielania
pracownikowi  zaliczki  mając  na  uwadze  prawidłowy  proces  realizacji  wydatków  budżetowych
jednostki.

10. Wypłacanie  świadczeń  w  formie  dofinansowania  do  wypoczynku  z  zakładowego  funduszu
świadczeń socjalnych zgodnie z § 11 pkt 1 Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
z dnia 30.09.2009r. z późn. zm.

11. Wprowadzenie  zmian  do  Regulaminu  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych
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w  zakresie  przyznawanych  pożyczek  na  cele  mieszkaniowe  oraz  tabeli  dofinansowania   do
świadczeń  udzielanych  z  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych  mając  na  uwadze
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
z 2015, poz. 111 j.t. z późn. zm.).

12. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

21.

Znak sprawy: AK-II.1711.21.2016.AK

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejskie Przedszkole Nr 23

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Dębowa 3 ; 40-102 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 24.08.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 28.09.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 23

1. Dokonywanie aktualizacji uregulowań wewnętrznych jednostki w przypadku wprowadzanych zmian
w aktach prawa powszechnego.

2. Dokonywanie  okresowej  aktualizacji  Instrukcji  Bezpieczeństwa  Pożarowego  co najmniej  raz  na
dwa lata, co wynika z § 6 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010,     Nr 109, poz. 719).

3. Rzetelne dokumentowanie zapoznawania pracowników z obowiązującą w jednostce Wewnętrzną
Polityką Antymobbingową oraz z występującym ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną
pracą na powierzonym stanowisku pracy.

4. Przestrzeganie zapisów Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej, wprowadzonej Zarządzeniem nr
5/2007  Dyrektora  Miejskiego  Przedszkola  Nr  23  w  Katowicach  z  dnia  31.08.2007r.,  poprzez
przeprowadzanie  i  sporządzanie  protokołu  z  corocznego  szkolenia  zespołu  pracowniczego
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w zakresie regulacji  Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.

5. Przejrzyste  ewidencjonowanie  czasu  pracy  pracownika  zatrudnionego  jednocześnie  na  dwóch
stanowiskach,  celem  niebudzącego  wątpliwości  rozróżnienia,  jaką  pracę  w  jakich  godzinach
świadczy.

6.  Rzetelne ewidencjonowanie i podliczanie czasu pracy pracowników w miesięcznych i rocznych
kartach ewidencji czasu pracy pracownika.

7. Rzetelne  prowadzenie  dzienników  zajęć  pod  kątem  odnotowywania  obecności  w  pracy
i realizowanych zastępstw przez pracowników pedagogicznych.

8. Sporządzanie planu urlopów mając na uwadze art. 163 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z którym plan urlopów obejmuje wymiar
urlopu poszczególnych pracowników, za wyjątkiem dni określonych w art.  167² Kodeksu pracy
(tzw. urlop na żądanie).

9. Przestrzeganie  art.  163  §  2  Kodeksu  pracy w  zakresie  udokumentowania  faktu  podania
pracownikom do wiadomości planu urlopu wypoczynkowego na dany rok kalendarzowy.

10. Rzetelne  wypełnianie  podań  o  udzielenie  urlopu  oraz  oświadczeń  o  zamiarze  korzystania
z  uprawnień z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat.

11. Rzetelne wypełnianie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków ZFŚS.

12. Potwierdzanie uzyskiwania akceptacji Naczelnika Wydziału Edukacji na Zarządzeniach Dyrektora
Miejskiego Przedszkola Nr 23 w Katowicach dotyczących ustalenia zasad korzystania ze stołówki 
w Miejskim Przedszkolu Nr 23, mając na uwadze  art. 67a  ust. 3  Ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.).

13. Zwiększenie nadzoru i kontroli nad dokumentacją dotyczącą  wpływu z usług (§ 0830) za pobyt
dziecka  i  za  wyżywienie  w  przedszkolu.  Poinformowanie  o  ostatecznym  rozliczeniu  płatności
dotyczących skierowanych  przez jednostkę pism do ZOJO.

14. Rzetelne  realizowanie  postanowień  zawieranych  umów  oraz  sporządzanych  do  nich  aneksów.
Dotyczy to szczególnie umów i aneksów, których przedmiotem jest odpłatne świadczenia usług
w przedszkolu.

15. Przestrzeganie terminu wypłat przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych zgodnie z § 8
pkt  5  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009r.  w  sprawie  wynagradzania
pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r., poz. 1786).

16. Bieżące prowadzenie Kartotek Magazynowych artykułów żywieniowych w układzie przychodowo –
rozchodowym  zgodnie   z   wymogiem wprowadzonych   przez  Dyrektora   MP  Nr  23   w  dniu
15.09.2016r. procedur dotyczących Prowadzenia Ewidencji Żywności w Miejskim Przedszkolu Nr 23
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w Katowicach ul. Dębowa 3.

17. Występowanie do wystawców faktur o przedłużenie terminu zapłaty w przypadkach  opóźnienia
dostarczenia faktur leżących po stronie kontrahenta oraz bieżące przekazywanie faktur do Zespołu
Obsługi  Jednostek  Oświatowych  mając  na  uwadze  przestrzeganie  terminowego  dokonywania
przelewów środków pieniężnych na rachunki kontrahentów zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 2  ustawy
z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

18. Odnotowywanie dat wpływu faktur do Miejskiego Przedszkola Nr 23, co wynika z wewnętrznych
przepisów  wprowadzonych  przez  Dyrektora   MP  Nr  23  w  dniu  15.09.2016r.  dotyczących
Prowadzenia Ewidencji Żywności w Miejskim Przedszkolu   Nr 23 w Katowicach ul. Dębowa 3.

19. Zwiększenie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  ustalonej  zarządzeniem  Dyrektora  dziennej  stawki
żywieniowej w jednostce.

20. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

22.

Znak sprawy: AK-II.1711.22.2016.MS - Kontrola doraźna

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szkoła Podstawowa Nr 37

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Lompy 17 ; 40-038 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Prawidłowość zatrudniania pracowników administracji i obsługi.
2. Prawidłowość przydzielania i rozliczania zastępstw stałych i doraźnych, w tym realizacja dodatkowych
godzin płatnych przez kadrę kierowniczą szkoły.             
3. Prawidłowość zawierania umów najmu i użyczenia pomieszczeń szkolnych

Data rozpoczęcia kontroli: 2.09.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 13.10.2016 r.

Badany okres: 2013-2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 37

1. Przekazywanie  pracownikom nie  później  niż  w ciągu  7  dni  od  dnia  zawarcia  umowy o  pracę
informacji nt. warunków ich zatrudnienia zgodnie z  art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 t. j. z późn. zm.).
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2. Zatrudnienie na stanowiskach administracji i obsługi pracowników posiadających udokumentowane
kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na danym stanowisku,  wskazane w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. z  2014r.,  poz.  1786  j.  t.).  Ponadto  umieszczanie  kopii  świadectw   potwierdzających
posiadane wykształcenie w aktach osobowych pracownika.

3. W przypadku gdy pracownik pozostaje zatrudniony w jednostce na podstawie dwóch umów o pracę
precyzyjne wskazywanie w jakich godzinach realizuje on zadania wynikające z każdej z umów.

4. Przestrzeganie zapisów art. 251 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r.
poz. 1502 t. j.  z późn. zm.) w zakresie ilości  zawieranych umów oraz okresu zatrudnienia na
podstawie umowy  na czas określony.

5. Przestrzeganie  zapisów  art.  229  §  4  ustawy  z  dnia   26 czerwca  1974r.  Kodeks  pracy
(Dz. U. z 2014r. poz. 1502 t. j. z późn. zm.), zgodnie z którym pracodawca nie może dopuścić do
pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do
pracy na określonym stanowisku.

6. Przestrzeganie art. 237³ §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz.
1502  t.  j.  z  późn.  zm.)  dotyczących  przeszkolenia  pracownika  w zakresie  BHP  przed
dopuszczeniem go do pracy.

7. Przestrzeganie terminów §  15 Rozporządzenia Ministra  Gospodarki  i  Pracy z  dnia 27.07.2004r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860, z późn.
zm.)  w  zakresie  przeprowadzania  okresowego  szkolenia  BHP  pracowników  zatrudnionych  na
stanowiskach robotniczych.

8. Archiwizowanie dzienników zajęć lekcyjnych oraz planów lekcji na dany rok szkolny, będących
potwierdzeniem realizacji obowiązkowego, ustalonego szkolnego planu nauczania, obejmującego
realizację  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  przez  poszczególne  klasy  na  danym
etapie edukacyjnym oraz wypracowania przez nauczycieli godzin pensum.

9. Bezwzględne zgłaszanie wszystkich zmian związanych z organizacją pracy szkoły, w tym realizacją
godzin pensum przez nauczycieli do Wydziału nadzorującego, poprzez każdorazowe sporządzanie
aneksów do arkusza organizacyjnego szkoły.

10. Zwiększenie dyscypliny pracy wśród pracowników pedagogicznych w celu wyeliminowania sytuacji
dokonywania samowolnych zmian w realizacji przydzielonych im zajęć indywidualnych z uczniami.

11. Zobligowanie pracowników pedagogicznych do rzetelnego prowadzenia dzienników zajęć, poprzez:

• uzupełnianie planów lekcji w dziennikach oraz realizację zajęć zgodnie ze wskazanym w dzienniku
planem,
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• odnotowywanie  przez  nauczycieli  podpisów w dziennikach  zajęć,  świadczących  o prowadzeniu
zajęć przez pracowników pedagogicznych, a tym samym wypracowaniu przez nich godzin pensum
lub płatnego zastępstwa.

12. Niedokonywanie  zaokrągleń  wypracowanej  przez  nauczycieli  liczby  godzin  ponadwymiarowych
(naliczanie wynagrodzeń z tego tytułu w oparciu o faktyczną, nie zaokrągloną liczbę godzin) biorąc
pod  uwagę  zapisy  Uchwały  nr  XXXVII/777/09  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  23 lutego  2009r.
w  sprawie  regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania
nauczycielom  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe  godziny  doraźnych
zastępstw  oraz  wysokość  i  warunki  wypłacania  nagród  i  innych  świadczeń  wynikających
ze stosunku pracy.

13. Bezwzględne prowadzenie pełnej  ewidencji  czasu  pracy nauczycieli,  w tym zajęć na basenie,
prowadzonych w ramach pensum nauczyciela świetlicy, zgodne z zapisem zawartym w art. 42 ust.
7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 t.j. z późn. zm).

14. Zaprowadzenie  jednolitego,  chronologicznego  systemu  ewidencji  płatnych  godzin  zastępstw,
w którym możliwa będzie pełna weryfikacja wszystkich godzin zastępstw wypracowanych przez
nauczycieli w każdym z kolejnych miesięcy danego roku.

15. Wyeliminowanie  sytuacji,  w  której  nauczycielowi  biblioteki  szkolnej  zlecone  zostają  płatne
godziny zastępstwa,  realizowane w trakcie jego godzin pracy, w których zgodnie z planem zajęć
winien realizować godziny pensum bibliotekarza.

16. Rzetelne wskazywanie w umowach najmu szczegółowych godzin najmu, stawek za wynajem oraz
prawidłowej numeracji umów.

17. Zwiększenie  nadzoru  nad  dokumentacją  zawieranych  umów,  tak  aby  każdy  egzemplarz  był
podpisany przez stosowne osoby.

18. Przedkładanie projektów umów najmu do zaopiniowania Naczelnikowi Wydziału Edukacji  przed
datą zawarcia umowy zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia
14.07.2004r.  w  sprawie  najmu,  dzierżawy,  użyczenia  części  nieruchomości  oraz  pomieszczeń
stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym
posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice (wraz z późniejszymi zmianami).

19. Uwzględnianie  w  kalkulacji  kosztów  najmu  pomieszczeń  wynegocjowanego  zysku  oraz  opłat
z  tytułu  użytkowania  powierzchni  wspólnych  (tj.  korytarz,  wc  itp.)  zgodnie  z Zarządzeniem
nr  1416/2004  Prezydenta  Miasta  Katowice  z  dnia  14.07.2004r.  w sprawie  najmu,  dzierżawy,
użyczenia  części  nieruchomości  oraz  pomieszczeń  stanowiących  własność  Miasta  Katowice
będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne
Miasta Katowice (wraz z późniejszymi zmianami).
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20. Wprowadzenie w jednostce ewidencji wykorzystywania przez najemców pomieszczeń szkolnych,
w oparciu o  którą możliwe będzie precyzyjne naliczanie opłat za najem.

21. Dokonywanie  archiwizacji  umów  i  wynikających  z  nich  dokumentów  księgowych  zgodnie
z Rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji
kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

22. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

23.

Znak sprawy: AK-II.1711.23.2016.ES - Kontrola doraźna

Nazwa jednostki kontrolowanej: VI  Liceum  Ogólnokształcące,  Gimnazjum  Nr  13,  Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy,  XIV  Liceum
Ogólnokształcące, XV Liceum Ogólnokształcące

Adres jednostki kontrolowanej: Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Zatrudnianie pracowników administracji

Data rozpoczęcia kontroli: 14.09.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 30.09.2016 r.

Badany okres: 1.01.2016 – do dnia kontroli

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Gimnazjum Nr 13

1. Przestrzeganie art. 11 – 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2016 r., poz. 902) w zakresie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

2. Zwiększenie kontroli  i  nadzoru nad prawidłowością i  rzetelnością  prowadzenia ewidencji  czasu
pracy w jednostce.

3. Przestrzeganie  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.
w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., Nr 62,
poz.  286,  z  późn.  zm.)  i  żądanie  od  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie  dokumentów
potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe,  wymagane  do  wykonywania  oferowanej  pracy,
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a następnie przechowywanie tych dokumentów aktach osobowych pracownika.

4. Przestrzeganie   art.  29  §  3  i  §3¹  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974r.  Kodeks  pracy (Dz.U.
z  2014  r.,  poz.  1502,  z  późn.  zm.)  w  zakresie  informowania  pracownika  o  warunkach  jego
zatrudnienia.

5. W przypadku pracowników zatrudnionych w ramach zadaniowego systemu pracy jasne określenie
tego systemu w dokumentach pracowniczych przechowywanych w aktach osobowych pracownika.

6. Stosowanie  właściwych  okresów  wypowiedzenia  zgodnych  z  art.  36  ustawy  z  dnia
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).

7. W przypadku  wyrażenia  zgody  na  zmianę godzin  pracy  pracownika  przechowywanie  wniosków
pracownika  dotyczących  ustalenia  indywidualnego  rozkładu  jego  czasu  pracy  w  części  B  akt
osobowych  zgodnie  z  §  6  ust.  2  pkt  2  lit.  ja  Rozporządzenia  Ministra  Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  sposobu  prowadzenia  akt
osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286, z późn. zm.).

8. Przestrzeganie § 8 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286,
z późn. zm.) w zakresie prowadzonej ewidencji czasu pracy pracowników.

9. Dostosowanie Regulaminu pracy oraz Regulaminu wynagradzania do aktualnych przepisów prawa,
zgodnie  z  ustaleniami  zawartymi  w  protokole  z  przeprowadzonej  kontroli.  Dokonywanie
aktualizacji  uregulowań wewnętrznych jednostki  w przypadku wprowadzanych zmian w aktach
prawa powszechnego.

10. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

1. Zwiększenie kontroli  i  nadzoru nad prawidłowością i  rzetelnością  prowadzenia ewidencji  czasu
pracy w jednostce.

2. Zapewnienie  ciągłości  badań  lekarskich  mając  na  względzie  art.  229  §  4  ustawy  z  dnia
26  czerwca  1974r.  Kodeks  pracy (Dz.U.  z  2014  r.,  poz.  1502,  z  późn.  zm.)  oraz  kierowanie
pracowników na badania wstępne zgodnie z  art. 229 § 1  Kodeksu pracy.
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3. Przestrzeganie  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.
w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., Nr 62,
poz. 286, z późn. zm.) w zakresie prawidłowego prowadzenia akt osobowych pracowników.

4. Rzetelne  dokonywanie  wpisów  w  księdze  wyjść  służbowych  i  prywatnych,  ze  szczególnym
uwzględnieniem podpisu przełożonego.

5. Prawidłowe i poprawne dokonywanie zmian na dokumentach związanych z ewidencją czasu pracy
pracowników  poprzez  skreślenie  błędnego  wpisu,  parafę  osoby  dokonującej  skreślenia  oraz
poprawny wpis.

6. Przestrzeganie § 8 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, 
z późn. zm.) w zakresie prowadzonej ewidencji czasu pracy pracowników.

7. Przy wykazywaniu urlopów pracowniczych w rocznych kartach ewidencji czasu pracy stosowanie
art. 154² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

8. Sporządzanie planu urlopów mając na uwadze art. 163 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), zgodnie z którym plan urlopów obejmuje
wymiar urlopu poszczególnych pracowników, za wyjątkiem dni określonych w art. 167² Kodeksu
pracy (tzw. urlop na żądanie).

9. Dostosowanie Regulaminu pracy do aktualnych przepisów prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi
w  protokole  z  przeprowadzonej  kontroli.  Dokonywanie  aktualizacji  uregulowań  wewnętrznych
jednostki w przypadku wprowadzanych zmian w aktach prawa powszechnego.

10. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego

1. Pisemne  powierzenie  Głównej  księgowej  obowiązków  w  zakresie  gospodarki  finansowej
i rachunkowości na  podstawie odrębnego imiennego  upoważnienia, biorąc pod uwagę art. 53
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
a także przydzielenie Głównej księgowej aktualnego zakresu obowiązków i odpowiedzialności.

2. Zwiększenie kontroli  i  nadzoru nad prawidłowością i  rzetelnością  prowadzenia ewidencji  czasu
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pracy w jednostce.

3. W przypadku  wyrażenia  zgody  na  zmianę godzin  pracy  pracownika  przechowywanie  wniosków
pracownika  dotyczących  ustalenia  indywidualnego  rozkładu  jego  czasu  pracy  w  części  B  akt
osobowych zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. ja Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie  zakresu  prowadzenia  przez  pracodawców  dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
(Dz.U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286, z późn. zm.).

4. Przestrzeganie  zapisów §  29  pkt  2  obowiązującego w jednostce  Regulaminu  pracy  w zakresie
terminu składania wniosku urlopowego bezpośredniemu przełożonemu.

5. Przestrzeganie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286,
z późn. zm.) i żądanie od osoby ubiegającej się o zatrudnienie dokumentów potwierdzających
kwalifikacje  zawodowe,  wymagane  do  wykonywania  oferowanej  pracy,  a  następnie
przechowywanie tych dokumentów aktach osobowych pracownika.

6. Przestrzeganie  zapisów  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009  r.  w  sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786) w zakresie minimalnych
wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach.

7. Dostosowanie Regulaminu pracy do aktualnych przepisów prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi
w  protokole  z  przeprowadzonej  kontroli.  Dokonywanie  aktualizacji  uregulowań  wewnętrznych
jednostki w przypadku wprowadzanych zmian w aktach prawa powszechnego.

8. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego

1. Podjęcie działań będących w kompetencji  dyrektora szkoły,  tak aby wymiar etatu dla  danego
stanowiska pracy ujętego w zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszu organizacyjnym był
zgodny ze stanem faktycznym oraz dokumentacją pracowniczą (umową o pracę) przechowywaną
w aktach osobowych.

2. Zwiększenie kontroli  i  nadzoru nad prawidłowością i  rzetelnością  prowadzenia ewidencji  czasu
pracy  w  jednostce  mając  na  uwadze  stwierdzone  w  toku  kontroli  nieprawidłowości,
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a w szczególności wpisywanie w listach obecności czasu pracy niezgodnego ze stanem faktycznym.

3. Przestrzeganie art. 149 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.
1502,  z  późn.  zm.)  w  zakresie  ewidencji  czasu  pracy  pracowników  objętych  systemem
zadaniowego czasu pracy.

4. Przestrzeganie  §  22  pkt  1  i  2  Regulaminu  pracy  XIV  Liceum  Ogólnokształcącego,  w  zakresie
sporządzania harmonogramów pracy dla poszczególnych grup pracowników i  podawania ich do
wiadomości przynajmniej z 7 – dniowym wyprzedzeniem.

5. Przestrzeganie art. 775 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.
1502,  z  późn.  zm.)  i  wystawianie  pracownikom  polecenia  wyjazdu  służbowego  w  przypadku
podróży służbowej poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy.

6. Przestrzeganie  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.
w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., Nr 62,
poz. 286, z późn. zm.) w zakresie prawidłowego prowadzenia akt osobowych pracowników.

7. Zwiększenie nadzoru i kontroli, tak aby pracownik mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego po
zatwierdzeniu przez bezpośredniego przełożonego wniosku urlopowego stosowanego w jednostce.

8. Prawidłowe i poprawne dokonywanie zmian na dokumentach związanych z ewidencją czasu pracy
pracowników  poprzez  skreślenie  błędnego  wpisu,  parafę  osoby  dokonującej  skreślenia  oraz
poprawny wpis.

9. W  przypadku  spóźnień  pracowniczych  odnotowywanie  tego  faktu  w  dokumentacji  związanej
z ewidencją czasu pracy i odpracowanie czasu spóźnienia przez pracownika.

10. Dostosowanie Regulaminu pracy do aktualnych przepisów prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi
w  protokole  z  przeprowadzonej  kontroli.  Dokonywanie  aktualizacji  uregulowań  wewnętrznych
jednostki w przypadku wprowadzanych zmian w aktach prawa powszechnego.

11. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora XV Liceum Ogólnokształcącego

1. Zwiększenie kontroli  i  nadzoru nad prawidłowością i  rzetelnością  prowadzenia ewidencji  czasu
pracy  w  jednostce  mając  na  uwadze  stwierdzone  w  toku  kontroli  nieprawidłowości,
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a w szczególności wpisywanie w listach obecności czasu pracy niezgodnego ze stanem faktycznym.

2. Przestrzeganie art. 128 § 3 oraz art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j.
Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) w zakresie doby pracowniczej.

3. Przestrzeganie  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.
w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., Nr 62,
poz. 286, z późn. zm.) w zakresie prawidłowego prowadzenia akt osobowych pracowników.

4. Przestrzeganie  zapisów  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009  r.  w  sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786) w zakresie minimalnych
wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach.

5. Przestrzeganie art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.
1502, z późn. zm.), w zakresie badań lekarskich pracowników.

6. W  dokumentach  pracowniczych  stosowanie  nazewnictwa  stanowisk  pracy  wynikającego
z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786).

7. Przestrzeganie  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.
w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., Nr 62,
poz.  286,  z  późn.  zm.)  i  żądanie  od  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie  dokumentów
potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe,  wymagane  do  wykonywania  oferowanej  pracy  oraz
świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy upoważniających do naliczenia dodatku za wysługę
lat, a następnie przechowywanie tych dokumentów aktach osobowych pracownika.

8. Przestrzeganie   art.  29  §  3  i  §3¹  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974r.  Kodeks  pracy (Dz.U.
z  2014  r.,  poz.  1502,  z  późn.  zm.)  w  zakresie  informowania  pracownika  o  warunkach  jego
zatrudnienia, tak aby ww. informacje były zgodne ze stanem faktycznym.

9. Przestrzeganie art. 775 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.
1502,  z  późn.  zm.)  i  wystawianie  pracownikom  polecenia  wyjazdu  służbowego  w  przypadku
podróży służbowej poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy.

10. Dostosowanie Regulaminu pracy do aktualnych przepisów prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi
w  protokole  z  przeprowadzonej  kontroli.  Dokonywanie  aktualizacji  uregulowań  wewnętrznych
jednostki w przypadku wprowadzanych zmian w aktach prawa powszechnego.

11. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
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zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

24.

Znak sprawy: AK-II.1711.24.2016.AŚ - Kontrola doraźna

Nazwa jednostki kontrolowanej: Katowice - Miasto Ogrodów  – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Adres jednostki kontrolowanej: Pl. Sejmu Śląskiego 2 ; 40-032 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Udzielanie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro w zakresie usług świadczonych przez Pana Bogdana
Szczesiaka Studio PR

Data rozpoczęcia kontroli: 26.09.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 12.10.2016 r.

Badany okres: lipiec 2015 r. - czerwiec 2016 r.

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Instytucji Kultury „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury
im. Krystyny Bochenek

1. Rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
poniżej  30.000  euro,  zgodnie  z  wprowadzonym  przez  Instytucję  Kultury  Regulaminem
wewnętrznym.

2. Uregulowanie w wewnętrznych procedurach Instytucji Kultury obszarów związanych z:

• archiwizowaniem dokumentacji z udzielonych zamówień celem wyeliminowania ryzyka związanego
z niepotwierdzeniem danych ujętych  w protokołach sporządzonych na okoliczność  udzielonego
zamówienia publicznego,

• dokonywaniem  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący
w celu wyeliminowania ryzyka związanego z niewłaściwym wyborem trybu udzielenia zamówienia.

3. Rzetelne  przeprowadzanie  kontroli  merytorycznej,  jak  i  formalnej  dokumentacji  finansowo  –
księgowej  oraz  wprowadzenie  systemu  potwierdzania  usług  szkoleniowo  –  warsztatowych,
konsultingowo  -  doradczych,  coachingowych,  w  formie  list  obecności  uczestników  lub
raportowania z odbytego spotkania przez osobę odpowiedzialną za kontrolę merytoryczną.

4. Bezwzględnie przestrzeganie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.) w szczególności w zakresie ponoszenia przez Instytucję Kultury
dodatkowych kosztów w sposób celowy, oszczędny i gospodarny.
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5. Opracowanie w oparciu o art. 102 i 1035 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.)
umowy lojalnościowej dotyczącej szkoleń niebędących w obowiązkach pracodawcy, biorąc pod
uwagę kryterium kosztu oraz zobowiązującej pracowników do przepracowania w Instytucji Kultury
co najmniej 3 lat. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika zobowiązanie do
zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel.

25.

Znak sprawy: AK-II.1711.25.2016.AK1

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Harcerzy Września  1938 2; 40-659 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 30.09.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 14.11.2016

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3

1. Rzetelne sporządzanie sprawozdania „SIO” w zakresie  ilości uczniów uczęszczających do Zespołu,
tak aby dane ujęte w „SIO” były adekwatne z liczbą uczniów wykazanych w dziennikach zajęć.

2. Dostosowanie obowiązujących w jednostce uregulowań wewnętrznych do aktualnych przepisów
prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przeprowadzonej kontroli.

3. Rzetelne prowadzenie teczek akt osobowych pod kątem zgodności faktycznej ilości dokumentów 
z informacją ujętą w spisie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r.  w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U.
z 1996r.  Nr 62 poz. 286 z późn. zm.).

4. Uzupełnienie akt osobowych pracowników o dokumenty wynikające z §6 Rozporządzenia Ministra
Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r.  w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez
pracodawców  dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  sposobu
prowadzenia  akt  osobowych  pracownika  (Dz.  U.  z  1996r.   Nr  62  poz.  286  z  późn.  zm.),
w szczególności dotyczące zapoznania się pracowników z regulaminem pracy.
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5. Zapoznanie pracowników z wprowadzoną w jednostce Wewnętrzną Polityką Antymobbingową.

6. Zwiększenie  nadzoru  nad   prowadzeniem  przez  Nauczyciela  bibliotekarza  dziennika  pracy
bibliotekarza pod kątem odnotowywania obecności w pracy oraz prowadzonych zajęć.

7. Rzetelne odnotowywanie wyjść służbowych i prywatnych we właściwych rejestrach.

8. Prowadzenie  odrębnych  rejestrów  wydanych  poleceń  wyjazdów  służbowych  oraz  wycieczek
szkolnych.

9. Sporządzanie  planu  urlopów  z  uwzględnieniem  faktycznej  liczby  dni  urlopu  przysługującego
danemu pracownikowi oraz mając na uwadze art. 163 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz.  U.  z  2016r.  poz.  1666),  zgodnie  z  którym plan  urlopów obejmuje  wymiar  urlopu
poszczególnych pracowników, za wyjątkiem dni określonych w art. 167² Kodeksu pracy (tzw. urlop
na żądanie).

10. Przestrzeganie  art.  163  §  2  Kodeksu  pracy w  zakresie  udokumentowania  faktu  podania
pracownikom do wiadomości planu urlopu wypoczynkowego na dany rok kalendarzowy.

11. Rzetelne  wypełnianie  oświadczeń  o  zamiarze  korzystania  z  uprawnień  z  tytułu  opieki  nad
dzieckiem w wieku do 14 lat oraz potwierdzanie przez pracowników korzystających z uprawnień
z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat, w zakresie korzystania z uprawnień tylko przez
jednego z rodziców lub opiekunów, zgodnie z art. 1891 Kodeksu Pracy.

12. Przestrzeganie terminów szkolenia okresowego w zakresie BHP pracowników, określonych w  § 15
Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27  lipca  2004r.  w  sprawie  szkolenia  w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

13. Przestrzeganie  2-letniego  terminu  przeprowadzania  szkolenia  z  zakresu  ochrony
przeciwpożarowej, określonego w Instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej w jednostce.

14. Uzupełnienie  obowiązującej  w  jednostce  „Listy  osób  uprawnionych  do  wykonywania  działań
w zakresie  zwalczania  pożarów i  ewakuacji  pracowników” o  wymagane informacje,  określone
w art. 2071 § 2 Kodeksu pracy.

15. Wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art. 2091 § 1 pkt. 2 lit.
a w związku z  art. 2071 § 2 Kodeksu pracy.

16. Wydawanie  asortymentu  ochrony  indywidualnej,  odzieży  i  obuwia  roboczego  zgodnie
z  obowiązującą  w  Zespole  „Tabelą  norm  przydziału  środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży
i obuwia roboczego” oraz odnotowywanie tego faktu w kartach ewidencji wyposażenia.

17. Zwiększenie  nadzoru  nad  rzetelnym  wypełnianiem  wniosków  o  przyznanie  dofinansowania  ze
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środków ZFŚS.

18. Wskazywanie  uczniom/rodzicom/opiekunom  prawidłowego  rachunku  bankowego  dochodów
jednostki  w  przypadkach  dokonywania  wpłat  za  duplikaty  legitymacji  szkolnych  lub  duplikaty
świadectw szkolnych.

19. Przestrzeganie  ustaleń  wprowadzonych  w załączniku  do  Zarządzenia  nr  1416/2004  Prezydenta
Miasta  Katowice  z  dnia  14  lipca  2004r.  w  sprawie  najmu,  dzierżawy,  użyczenia  części
nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących  w trwałym
zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice wraz
z późniejszymi zmianami, stanowiących, że projekt umowy powinien posiadać pozytywną opinię
resortowego kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice.

20. Składanie  jako  zarządca  budynku  Deklaracji  DN-1  na  podatek  od  nieruchomości  od  części
powierzchni budynku wynajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej z równoczesnym
pobieraniem tej opłaty od najemcy wynajmującego ten lokal.

21. Egzekwowanie   należności  przysługujących  od  ZUS  jako  prowizji  płatnika   na  podstawie  §  1
Rozporządzenia  MPiPS  z  dnia  14  grudnia  1998r.  w  sprawie  wysokości   i  trybu  wypłaty
wynagrodzenia  płatnikom  składek  z  tytułu  wykonywania  zadań  z  ubezpieczenia  społecznego
w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 1998r. Nr 153, poz. 1005).

22. Przestrzeganie przepisu  art. 40 ust.2 pkt 3 Ustawy  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 z późn. zm.) zobowiązującego jednostkę budżetową do naliczania i ewidencjonowania odsetek
od  nieterminowych  płatności  nie  później  niż  na  koniec  każdego  kwartału  oraz   §  8  ust.  5
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,  jednostek budżetowych,
samorządowych  zakładów  budżetowych,  państwowych  funduszy  celowych  oraz  państwowych
jednostek  budżetowych  mających  siedzibę  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej (Dz.  U.
z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.) stanowiącego, iż  „odsetki od należności i zobowiązań, w tym
również tych,  do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się
w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia
kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału”.

23. Dokonywanie wypłat  wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcom za wykonanie przedmiotu
umowy  –  zlecenie   na  podstawie  przedłożonego  rachunku  za  wykonanie  przedmiotu  umowy-
zlecenia,  potwierdzonego  przez  zleceniodawcę  w zakresie  wykonania  czynności/prac  objętych
przedmiotem zlecenia.

24. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
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Znak sprawy: AK-II.1711.25.2016.AK1

zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

26.

Znak sprawy: AK-II.1711.26.2016.AK2

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejskie Przedszkole Nr 30

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Gliwicka 157; 40-857 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 18.10.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 22.11.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 30

1. Dostosowanie obowiązujących w jednostce uregulowań wewnętrznych do aktualnych przepisów
prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przeprowadzonej kontroli.

2. Stosowanie  umów  o  świadczenie  usług  przedszkola  zgodnych  ze  wzorem  umowy  określonym
w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr 2260/2014 z dnia 2 września 2014r.
w sprawie określania zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest miasto Katowice.

3. Bezwzględne dokonywanie aktualizacji (w formie aneksów) umów o świadczenie usług przedszkola
w każdym  przypadku zmiany warunków w postaci godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub ilości
posiłków.

4. Prawidłowe  wypełnianie  umów  o  świadczenie  usług  przedszkola  w sposób  dokładny
i rzetelny, tak by nie dochodziło do błędnych zapisów.

5. Przestrzeganie terminów szkoleń okresowych określonych w § 15 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27  lipca  2004r.  w sprawie  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa
i higieny pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860).

6. Określenie w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego częstotliwości przeprowadzania okresowego
szkolenia przeciwpożarowego.

7. Bezwzględne  przestrzeganie  terminów  okresowych  badań  lekarskich,  zgodnie  z  art.  229  §  4
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Znak sprawy: AK-II.1711.26.2016.AK2

Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 t. j.).

8. Przekazywanie faktur do Zespołu Obsługi  Jednostek Oświatowych w Katowicach z odpowiednim
wyprzedzeniem, co umożliwi terminowe regulowanie zobowiązań finansowych zgodnie z art. 44
ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
885 z późn. zm.).

9. Przestrzeganie  okresu  używalności  dla  poszczególnych  części  odzieży  roboczej  zgodnie
z obowiązującymi w Jednostce wewnętrznymi uregulowaniami.

10. Przestrzeganie zapisów wprowadzonych w jednostce „Procedur udzielania zamówień publicznych
w Miejskim Przedszkolu nr 30 w Katowicach, których wartość nie przekracza 30 000 euro”.

11. Stworzenie  w  jednostce  mechanizmów  kontrolnych  ograniczających  występowanie  ryzyka
w  obszarach,  w  których  stwierdzono  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości,  mając  na  uwadze
Komunikat  Nr  23  Ministra  Finansów z  dnia  16  grudnia  2009r.  w sprawie  standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. U. MF Nr 15 poz. 84).

27.

Znak sprawy: AK-II.1711.27.2016.AK2

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejskie Przedszkole Nr 52

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Iłłakowiczówny 15; 40-134 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 14.11.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 22.12.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Protokół  został  podpisany.  Trwają  czynności  pokontrolne  związane  z  opracowaniem  wniosków  i
wystąpienia pokontrolnego

28.

Znak sprawy: AK-II.1711.28.2016.KH

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejskie Przedszkole Nr 26
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Znak sprawy: AK-II.1711.28.2016.KH

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Zarębskiego 2; 40-854 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków
2. Sprawy organizacyjno - kadrowe

Data rozpoczęcia kontroli: 14.11.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 22.12.2016 r.

Badany okres: 2015

Zalecenia pokontrolne: Protokół  został  podpisany.  Trwają  czynności  pokontrolne  związane  z  opracowaniem  wniosków  i
wystąpienia pokontrolnego

29.

Znak sprawy: AK-II.1711.29.2016.AK1 – kontrola doraźna

Nazwa jednostki kontrolowanej: V  Liceum Ogólnokształcące,  Zespół  szkół  Ekonomicznych,  X  Liceum Ogólnokształcące,  Technikum
Nr  15,  Szkoła  Podstawowa  Nr  59,  Zespół  Szkół  Gastronomicznych,  Zespół  Szkół  Technicznych
i Ogólnokształcących Nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,
Gimnazjum Nr 10, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Zespół Szkół
Technicznych  i  Ogólnokształcących  Nr  2,  Śląskie  Techniczne  Zakłady  Naukowe,  Technikum Nr  8,
Gimnazjum Nr 16, VII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Handlowych

Adres jednostki kontrolowanej: Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola kasy

Data rozpoczęcia kontroli: 16.11.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 23.12.2016 r.

Badany okres: Stan na dzień przeprowadzania kontroli

Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń
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Załącznik Nr 3

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli
w roku 2016

Kontrole przeprowadzone w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na rzecz szkół niepublicznych 
i placówek oświatowych

1.

Znak sprawy: AK-III.4431.12.2015.JK

Nazwa jednostki kontrolowanej: Prywatna Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Studencka 18,  40-743 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Zgodność liczby uczniów i rzetelności danych wykazywanych w informacjach, które stanowią podstawę

przekazania  dotacji  niepublicznym  oraz  publicznym  szkołom  i  innym  placówkom  oświatowym

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji

udzielanych z budżetu miasta Katowice w Prywatnej Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w

Katowicach.

Data rozpoczęcia kontroli: 11.01.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 12.02.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Przestrzeganie art. 85 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (j. t. Dz. U z 2014 r. poz. 1502

z późn. zm.) w zakresie terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę.

2. Zaktualizowanie  zapisów  w  Regulaminie  wynagradzania  pracowników  Zespołu  Szkół  Fundacji

„Elementarz” w zakresie terminu wypłat wynagrodzenia, tak aby zapisy były zgodne z art. 85 § 2

ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j. t. Dz. U z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) oraz spójne

z faktyczną datą zapłaty wynagrodzenia.

3. Przestrzeganie  § 42  ust.  2a  aktualnie  obowiązującego  Statutu  Prywatnej  Szkoły  Podstawowej
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Znak sprawy: AK-III.4431.12.2015.JK

Fundacji „Elementarz” w Katowicach w zakresie składania do dnia 31 maja wniosków o zezwolenie

na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą.

4. Zawieranie  pisemnych  umów  na  świadczenie  usług  edukacyjnych  (z  uwzględnieniem  zapisów

pozwalających określić strony umowy, jej przedmiot oraz wysokość wynagrodzenia) na podstawie

których wystawia się i rozlicza z dotacji rachunki/faktury, tak aby wskazane w rozliczeniu dotacji

wydatki  nie  budziły  wątpliwości  co  do  celowości,  oszczędności  oraz  przejrzystości  finansów

publicznych.

5. Przestrzeganie  art.  47  ust.  1  ustawy z  dnia  13  października  1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń

społecznych (Dz.  U.  2015  r.  poz.  121  z  późn.  zm.)  w  zakresie  terminowego  regulowania

zobowiązań  z  tytułu  ubezpieczeń  społecznych,  zdrowotnych,  Funduszu  Pracy  i  Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

6. Przestrzeganie  art.  38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w zakresie terminowego regulowania zobowiązań

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

7. Przestrzeganie  terminu  na  wykorzystanie  dotacji  do  końca  roku  budżetowego  tj.  do  dnia  31

grudnia.

8. Rozliczanie z dotacji przekazanej Prywatnej Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” wyłącznie

wydatków bieżących bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem Prywatnej Szkoły Podstawowej,

tj. wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników i składkami od nich naliczanymi, a także

wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w związku z kształceniem, wychowaniem

i opieką, w tym profilaktyką społeczną uczniów.

9. Wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących sposobu odnotowywania przez nauczycieli obecności

i nieobecności uczniów w dziennikach lekcyjnych.
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Znak sprawy: AK-III.4431.12.2015.JK

10. Zwrócenie kwoty:

• 70 943,58 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie

15  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia  pokontrolnego na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta

Katowice  74 1020 2313 0000 3002 0514 9259.

2.

Znak sprawy: AK-III.4431.13.2015.JKT

Nazwa jednostki kontrolowanej: Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Rehabilitacyjne

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Ułańska 5 a, 40 – 887 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Zgodność liczby uczniów i rzetelności danych wykazywanych w informacjach, które stanowią podstawę

przekazania  dotacji  niepublicznym  oraz  publicznym  szkołom  i  innym  placówkom  oświatowym

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji

udzielanych z budżetu miasta Katowice w Specjalistycznym Niepublicznym Przedszkolu Edukacyjno –

Rehabilitacyjnym w Katowicach.

Data rozpoczęcia kontroli: 11.01.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 12.02.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Rozliczanie  z  dotacji  kwot  brutto  nie większych,  niż  wynika  to  z  kwot  brutto  na  rachunkach

wystawianych na podstawie podpisanych umów zlecenia.

2. Rozliczanie  z  dotacji  wydatków przeznaczonych  wyłącznie  na  realizację  zadań  Przedszkola  w

zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

3. Zwrócenie kwoty:

• 1 522,68 zł  wraz z odsetkami w wysokości  określonej jak dla zaległości  podatkowych, należy

zwrócić w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na rachunek bankowy

Urzędu Miasta Katowice 74 1020 2313 0000 3002 0514 9259.
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3.

Znak sprawy: AK-III.4431.1.2016.JK

Nazwa jednostki kontrolowanej: Bajkowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Modrzewiowa 30a; 40-114 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w Bajkowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Katowicach.

Data rozpoczęcia kontroli: 19.02.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 05.04.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Przestrzeganie  zapisów  §  8  ust.  4  Uchwały  nr  XXXVIII/880/13  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia

26.06.2013  r.  w sprawie  trybu udzielania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta

niepublicznym oraz  publicznym szkołom i  innym placówkom oświatowym prowadzonym przez

osoby  fizyczne  i  prawne,  oraz  trybu  i  zakresu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości

wykorzystywania udzielonej dotacji w zakresie nieprzekraczania terminu składania  informacji  o

liczbie uczniów w wersji papierowej do 10 - go dnia każdego miesiąca.

2. Przestrzeganie zapisów art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.

Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie przyjmowania do Przedszkola dzieci,

które ukończyły 2,5 roku.

3. Wyeliminowanie błędów w umowach pomiędzy rodzicami dziecka, a Przedszkolem.

4. Odnotowywanie  godzin  przeprowadzonych  zajęć  edukacyjnych  z  dziećmi  uczęszczającymi  do

Bajkowego Przedszkola w Katowicach, tak aby wskazane w rozliczeniu dotacji wydatki z tytułu

usług  edukacyjnych  nie  budziły  wątpliwości  co  do  celowości,  oszczędności  oraz  przejrzystości

finansów publicznych.

5. Przestrzeganie  terminu  na  wykorzystanie  dotacji  do  końca  roku  budżetowego  tj.  do  dnia  31

grudnia, zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12.11.2015 r. cyt.  „udzielona 
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Znak sprawy: AK-III.4431.1.2016.JK

z budżetu gminy dotacja winna być, zgodnie z wolą ustawodawcy, wykorzystania najpóźniej do 31

grudnia  danego  roku,  w którym została  udzielona.  Wskazanie  takiego  terminu  wykorzystania

dotacji jest ściśle związane z zasadą roczności budżetu, o której mowa w art. 211 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)”.

6. Rozliczanie  z  dotacji  przekazanej  Bajkowemu  Przedszkolu  wyłącznie  wydatków  bieżących

bezpośrednio  związanych  z  funkcjonowaniem  Przedszkola tj.  wydatków  związanych  

z wynagrodzeniem pracowników i składkami od nich naliczanymi, a także wydatków związanych 

z  realizacją  zadań  statutowych,  w  związku  z  kształceniem,  wychowaniem  i  opieką,  w  tym

profilaktyką społeczną uczniów, tj. zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 07 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

7. Zachowanie  rzetelności  i  przejrzystości  rozliczania  wydatków z  dotacji  otrzymanej  z  budżetu

miasta Katowice mając na uwadze stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości tj. w rozliczeniu

wykorzystania dotacji wykazywanie danych zgodnie z prowadzoną ewidencją.

8. Zwrócenie kwoty:

• 95 073,26 zł z dotacji za 2015 r.,

• 72 516,79 zł z dotacji za 2014 r.  wraz z odsetkami w wysokości określonej

jak  dla  zaległości  podatkowych  w  terminie  15  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia

pokontrolnego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice  74 1020 2313 0000 3002 0514

9259.

Naruszenie Kodeksu Karnego Skarbowego: Zawiadomienie  z  dnia  06.05.2016  r.  o  ujawnionych  okolicznościach,  wskazujących  na  popełnienie

przestępstwa skarbowego

4.

Znak sprawy: AK-III.4431.2.2016.JKT

Nazwa jednostki kontrolowanej: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych
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Znak sprawy: AK-III.4431.2.2016.JKT

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Jagiellońska 18; 40-035 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Zgodność liczby uczniów i rzetelności danych wykazywanych w informacjach, które stanowią podstawę

przekazania  dotacji  niepublicznym  oraz  publicznym  szkołom  i  innym  placówkom  oświatowym

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji

udzielanych z budżetu miasta Katowice w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w

Katowicach oraz w Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Katowicach.

Data rozpoczęcia kontroli: 22.02.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 04.04.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Rozliczanie z dotacji kwot nie większych, niż wynika to z dokumentacji finansowo-księgowej.

2. Rozliczanie z dotacji wydatków przeznaczonych wyłącznie na realizację zadań szkoły w zakresie

kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej zgodnie z art. 90 ust. 3 d ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

3. Przestrzeganie terminu na wykorzystanie dotacji do końca roku budżetowego tj. do 31 grudnia

zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12.11.2015 r.

4. Wykazywanie do dotacji słuchaczy, którzy posiadali w danym miesiącu wymaganą 50% frekwencję

obecności  na  obowiązkowych  zajęciach  edukacyjnych  zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt  2  uchwały  nr

XXXVIII/880/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

5. Wykazywanie  do  dotacji  słuchaczy,  którzy  posiadają  dokument  potwierdzający  ukończenie

poprzedniego szczebla edukacji.

6.  Zwrócenie kwoty:

• 5 809,60 zł

• 55 349,37 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,

należy  zwrócić  w  terminie  15  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia  pokontrolnego  na
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Znak sprawy: AK-III.4431.2.2016.JKT

rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice 74 1020 2313 0000 3002 0514 9259.

5.

Znak sprawy: AK-III.4431.3.2016.LS

Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Edukacji Małego Dziecka „Twórczy Zakątek” Punkt Przedszkolny

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Marcinkowskiego 6c; 40-233 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Zgodność liczby uczniów i rzetelności danych wykazywanych w informacjach, które stanowią podstawę

przekazania  dotacji  niepublicznym  oraz  publicznym  szkołom  i  innym  placówkom  oświatowym

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji

udzielanych z budżetu miasta Katowice w Centrum Edukacji Małego Dziecka „Twórczy Zakątek”.

Data rozpoczęcia kontroli: 5.04.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 25.04.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Zwrócenie kwoty:

• 6 222,68 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,

należy  zwrócić  w  terminie  15  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia  pokontrolnego  na

rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice 74 1020 2313 0000 3002 0514 9259.

6.

Znak sprawy: AK-III.4431.4.2016.DD

Nazwa jednostki kontrolowanej: Punkt Przedszkolny „Przytulny Kącik”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Kujawska 4a; 40 – 219 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Zgodność liczby uczniów i rzetelności danych wykazywanych w informacjach, które stanowią podstawę

przekazania  dotacji  niepublicznym  oraz  publicznym  szkołom  i  innym  placówkom  oświatowym

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji

udzielanych z budżetu miasta Katowice w „Przytulnym Kąciku”.
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Znak sprawy: AK-III.4431.4.2016.DD

Data rozpoczęcia kontroli: 4.04.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 21.04.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Przestrzeganie zapisów art. 14 ust. 1B ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie przyjmowania do przedszkola dzieci,

które ukończyły 2,5 roku życia.

2. Prowadzenie  prawidłowej  ewidencji  uczniów  poprzez  odnotowywanie  ich  obecności  w

dziennikach.

3. Rozliczanie  z  dotacji  wydatków  przeznaczonych  wyłącznie  na  realizację  zadań  Przedszkola  

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

4. Zwrócenie kwoty:

• 305,66 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,

należy  zwrócić  w  terminie  15  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia  pokontrolnego  na

rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice 74 1020 2313 0000 3002 0514 9259,

• 8 182,14 zł (w tym 3578,88 zł za 2014 r. i 4603,26 zł za 2015 r.)  wraz z odsetkami w

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, należy zwrócić w terminie 15 dni od

daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice

74 1020 2313 0000 3002 0514 9259.

7.

Znak sprawy: AK-III.4431.5.2016.WM

Nazwa jednostki kontrolowanej: Artystyczny Punkt Przedszkolny „Arabesque”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Dąbrowskiego 24/2; 40 – 032 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Zgodność liczby uczniów i rzetelności danych wykazywanych w informacjach, które stanowią podstawę
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Znak sprawy: AK-III.4431.5.2016.WM

przekazania  dotacji  niepublicznym  oraz  publicznym  szkołom  i  innym  placówkom  oświatowym

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji

udzielanych z budżetu miasta Katowice w Artystycznym Punkcie Przedszkolnym „Arabesque”.

Data rozpoczęcia kontroli: 4.04.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 22.04.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Rozliczanie  z  dotacji  kwot  brutto  nie większych,  niż  wynika  to  z  kwot  brutto  na  rachunkach

wystawianych na podstawie podpisanych umów zlecenia.

2. Rozliczanie  z  dotacji  wydatków  udokumentowanych  potwierdzeniami  dokonanych  przelewów

bankowych.

3. Przestrzeganie § 8 ust. 4 Uchwały nr XXXVIII/880/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26.06.2013 r. 

w zakresie  terminowego składania  informacji  miesięcznych o liczbie  dzieci  tj.  do 10  każdego

miesiąca.

4. Zwrócenie kwoty:

• 1 771,05 zł wraz z odsetkami w wysokości okreslonej jak dla zaległości podatkowych,

należy  zwrócić  w  terminie  15  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia  pokontrolnego  na

rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice 74 1020 2313 0000 3002 0514 9259.

8.

Znak sprawy: AK-III.4431.6.2016.LS

Nazwa jednostki kontrolowanej: Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Błękitna Kraina”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Kossak-Szczuckiej 32-32a; 40 – 578 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Zgodność liczby uczniów i rzetelności danych wykazywanych w informacjach, które stanowią podstawę

przekazania  dotacji  niepublicznym  oraz  publicznym  szkołom  i  innym  placówkom  oświatowym

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji
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Znak sprawy: AK-III.4431.6.2016.LS

udzielanych z budżetu miasta Katowice w „Błękitnej Karinie”.

Data rozpoczęcia kontroli: 25.04.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 31.05.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Rozliczanie  z  dotacji  Miasta  Katowice  kwot  nie  większych,  niż  wynika  to  z  dokumentacji

finansowo-księgowej.

2. Rozliczanie z dotacji Miasta Katowice wydatków przeznaczonych wyłącznie na realizację zadań

punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej

zgodnie z art. 90 ust. 3 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.

zm.).

3. Przestrzeganie terminu na wykorzystanie dotacji Miasta Katowice do końca roku budżetowego tj.

do 31 grudnia zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12.11.2015 r.

4. Zwrócenie kwoty:

• 39 199,05 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,

należy  zwrócić  w  terminie  15  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia  pokontrolnego  na

rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice 74 1020 2313 0000 3002 0514 9259.

9.

Znak sprawy: AK-III.4431.7.2016.WM

Nazwa jednostki kontrolowanej: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Kraina Marzeń”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Piernikarczyka 12; 40 – 749 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w „Krainie Marzeń”.

Data rozpoczęcia kontroli: 25.04.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 20.05.2016 r.
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Znak sprawy: AK-III.4431.7.2016.WM

Badany okres: 01.04.2015 r. – 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Rozliczanie  z  dotacji  wydatków  przeznaczonych  wyłącznie  na  realizację  zadań  Punktu

Przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Rozliczanie z dotacji wydatków potwierdzonych dokumentami finansowo-księgowymi.

3. Zwrócenie kwoty:

• 111,16  zł wraz  z  odsetkami  w  wysokości  określonej  jak  dla  zaległości

podatkowych,  należy  zwrócić  w  terminie  15  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia

pokontrolnego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice 74 1020 2313 0000 3002 0514

9259.

10.

Znak sprawy: AK-III.4431.8.2016.JKT

Nazwa jednostki kontrolowanej: Niepubliczne Przedszkole „EPIONKOWO”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Zawiszy Czarnego 7a; 40-872 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla  Dorosłych  w Katowicach  oraz  w  Prywatnej  Szkole

Policealnej dla Dorosłych w Katowicach.

Data rozpoczęcia kontroli: 13.05.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 30.05.2016 r.

Badany okres: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Rozliczanie z dotacji kwot nie większych, niż wynika to z dokumentacji finansowo-księgowej.

2. Rozliczanie  z  dotacji  wydatków  przeznaczonych  wyłącznie  na  realizację  zadań  Przedszkola  

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej zgodnie z art. 90 ust. 3

d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.).
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Znak sprawy: AK-III.4431.8.2016.JKT

3. Wykazywanie do dotacji  uczniów, którzy zostali  zapisani i  zaewidencjonowani w dokumentacji

Przedszkola  wg  stanu  na  ostatni  dzień  tego  miesiąca  zgodnie  z  § 4  ust.  8  Uchwały  nr

XXXVIII/880/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

4. Zwrócenie kwoty:

• 620,00 zł;

• 2664,72 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,

należy  zwrócić  w  terminie  15  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia  pokontrolnego  na

rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice 74 1020 2313 0000 3002 0514 9259.

11.

Znak sprawy: AK-III.4431.9.2016.JK

Nazwa jednostki kontrolowanej: Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa ARKA NOEGO

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Gromadzka 59; 40 – 771 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej Arka Noego.

Data rozpoczęcia kontroli: 01.06.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 30.06.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Przestrzeganie  zapisów  §  8  ust.  4  Uchwały  nr  XXXVIII/880/13  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia

26.06.2013  r.  w sprawie  trybu udzielania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta

niepublicznym oraz  publicznym szkołom i  innym placówkom oświatowym prowadzonym przez

osoby  fizyczne  i  prawne,  oraz  trybu  i  zakresu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości

wykorzystywania  udzielonej  dotacji w  zakresie  nieprzekraczania  terminu  składania  informacji

o liczbie uczniów w wersji papierowej do 10 - go dnia każdego miesiąca.
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Znak sprawy: AK-III.4431.9.2016.JK

2. Zawieranie  pisemnych  umów  na  świadczenie  usług  edukacyjnych  (z  uwzględnieniem  zapisów

pozwalających określić strony umowy, jej przedmiot oraz wysokość wynagrodzenia) na podstawie

których wystawia się i rozlicza z dotacji rachunki/faktury, tak aby wskazane w rozliczeniu dotacji

wydatki  nie  budziły  wątpliwości  co  do  celowości,  oszczędności  oraz  przejrzystości  finansów

publicznych.

3. Zwrócenie kwoty:

 889,90 zł za 2014 r.

 3 701,57  zł  za  2015  r. wraz  z  odsetkami  w wysokości  określonej  jak  dla

zaległości podatkowych w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice 74 1020 2313 0000 3002 0514 9259.

12.

Znak sprawy: AK-III.4431.10.2016.DD

Nazwa jednostki kontrolowanej: Dwujęzyczne  Przedszkole  English  Montessori  School;  Dwujęzyczna  Szkoła  Podstawowa  „English

Montessori School”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Gallusa 10; 40 – 594 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w  Dwujęzycznym  Przedszkolu  English  Montessori  School  i  w  Dwujęzycznej  Szkole  Podstawowej

„English Montessori School w Katowicach

Data rozpoczęcia kontroli: 01.06.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 30.06.2016 r.

Badany okres: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Przestrzeganie zapisów art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (t. j.

Dz. U. Z 2004 r. nr 256 poz.2572 z późn. zm.) w zakresie przyjmowania do przedszkola dzieci,

które ukończyły 2,5 rok życia.
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Znak sprawy: AK-III.4431.10.2016.DD

2. Prowadzenie  prawidłowej  ewidencji  uczniów  poprzez  odnotowywanie  ich  obecności  w

dziennikach.

3. Rozliczanie  z  dotacji  wydatków  przeznaczonych  wyłącznie  na  realizację  zadań  przedszkola

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

4. Zwrócenie kwoty:

• 3701,36  zł wraz  z  odsetkami  w  wysokości  określonej  jak  dla  zaległości

podatkowych,  należy  zwrócić  w  terminie  15  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia

pokontrolnego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice 74 1020 2313 0000 3002 0514

9259.

13.

Znak sprawy: AK-III.4431.11.2016.DD

Nazwa jednostki kontrolowanej: Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Francuska 80; 40 – 507 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w Społecznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli w Katowicach

Data rozpoczęcia kontroli: 15.06.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 30.06.2016 r.

Badany okres: 01.01.2015 r. – 30.06.2016 r.

Zalecenia pokontrolne: Nie stwierdzono nieprawidłowości

14.

Znak sprawy: AK-III.4431.12.2016.JKT

Nazwa jednostki kontrolowanej: Społeczna Szkoła Podstawowa „Nasza Dobra Szkoła”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Krzyżowa 12; 40 – 111 Katowice
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Znak sprawy: AK-III.4431.12.2016.JKT

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w Społecznej Szkole Podstawowej „Nasza Dobra Szkoła” w Katowicach

Data rozpoczęcia kontroli: 15.06.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 30.06.2016 r.

Badany okres: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Przestrzeganie terminu na wykorzystanie dotacji do końca roku, na który została udzielona dotacja

tj. do 31 grudnia.

2. Zwrócenie kwoty:

• 7  897,46  zł wraz  z  odsetkami  w  wysokości  określonej  jak  dla  zaległości

podatkowych,  należy  zwrócić  w  terminie  15  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia

pokontrolnego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice 74 1020 2313 0000 3002 0514

9259

15.

Znak sprawy: AK-III.4431.13.2016.JKT

Nazwa jednostki kontrolowanej: Przedszkole „Twórczy Maluch”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. G. Jankego 18; 40–621 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w Przedszkolu „Twórczy Maluch” w Katowicach

Data rozpoczęcia kontroli: 07.07.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 30.08.2016 r.

Badany okres: 01.01.2015 r.– 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Wykazywanie do dotacji  uczniów, którzy zostali  zapisani i  zaewidencjonowani w dokumentacji

Przedszkola  wg  stanu  na  ostatni  dzień  tego  miesiąca  zgodnie  z  §  4  ust.  8  Uchwały  nr

XXXVIII/880/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

2. Przestrzeganie zapisów art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j.
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Znak sprawy: AK-III.4431.13.2016.JKT

Dz. U. Z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) w zakresie przyjmowania do Przedszkola dzieci, które

ukończyły 2,5 roku.

3. Przestrzeganie terminu na wykorzystanie dotacji do końca roku, na który została udzielona dotacja

tj. do 31 grudnia.

4. Rozliczanie  z  dotacji  wydatków przeznaczonych  wyłącznie  na  realizację  zadań  Przedszkola  w

zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej zgodnie z art. 90 ust. 3 d

ustawy z dnia 7 września 1991r. (t. j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

5. Rozliczanie z dotacji kwot nie większych, niż wynika to z dokumentacji finansowo-księgowej.

6. Zwrócenie kwoty:

 29 158,33 zł

 80  635,66  zł  wraz  z  odsetkami  w  wysokości  określonej  jak  dla  zaległości

podatkowych,  należy  zwrócić  w  terminie 15  dni od  daty  otrzymania  wystąpienia

pokontrolnego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice  74 1020 2313 0000 3002

0514 9259.

16.

Znak sprawy: AK-III.4431.14.2016.LS

Nazwa jednostki kontrolowanej: Prywatne Przedszkole „Babcina Kraina”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Armii Krajowej 62; 40 - 671 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w Prywatnym Przedszkolu „Babcina Kraina” w Katowicach

Data rozpoczęcia kontroli: 26.08.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 30.09.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.
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Znak sprawy: AK-III.4431.14.2016.LS

Zalecenia pokontrolne: 1. Wykazywanie do dotacji  uczniów, którzy zostali  zapisani i  zaewidencjonowani w dokumentacji

Przedszkola  wg  stanu  na  ostatni  dzień  tego  miesiąca  zgodnie  z  §  4  ust.  8  Uchwały  nr

XXXVIII/880/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

2. Przestrzeganie terminu na wykorzystanie dotacji do końca roku, na który została udzielona dotacja

tj. do 31 grudnia.

3. Rozliczanie  z  dotacji  wydatków przeznaczonych  wyłącznie  na  realizację  zadań  Przedszkola  w

zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej zgodnie z art. 90 ust. 3 d

ustawy z dnia 7 września 1991 r. (t. j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

4. Rozliczanie z dotacji kwot nie większych, niż wynika to z dokumentacji finansowo-księgowej.

5. Rozliczanie z dotacji wydatków, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł.

6. Zwrócenie kwoty:

• 11 746,02 zł

• 54  462,17 zł  wraz  z  odsetkami  w  wysokości  określonej  jak  dla  zaległości

podatkowych,  należy  zwrócić w  terminie 15  dni od  daty  otrzymania  wystąpienia

pokontrolnego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice  74 1020 2313 0000 3002

0514 9259.

17.

Znak sprawy: AK-III.4431.15.2016.JKT

Nazwa jednostki kontrolowanej:  Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi  „Akademia Wesołego Przedszkolaka”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Armii Krajowej 268; 40–672 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi  „Akademia Wesołego Przedszkolaka”

Data rozpoczęcia kontroli: 26.09.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 28.10.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. - 31.12.2015 r.
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Znak sprawy: AK-III.4431.15.2016.JKT

Zalecenia pokontrolne: 1. Wykazywanie do dotacji  uczniów, którzy zostali  zapisani i  zaewidencjonowani w dokumentacji

Przedszkola  wg  stanu  na  ostatni  dzień  tego  miesiąca  zgodnie  z  §  4  ust.  8  Uchwały  nr

XXXVIII/880/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

2. Przestrzeganie zapisów art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t. j.

Dz. U. Z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) w zakresie przyjmowania do Przedszkola dzieci, które

ukończyły 2,5 roku.

3. Przestrzeganie terminu na wykorzystanie dotacji do końca roku, na który została udzielona dotacja

tj. do 31 grudnia.

4. Rozliczanie  z  dotacji  wydatków przeznaczonych  wyłącznie  na  realizację  zadań  Przedszkola  w

zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej zgodnie z art. 90 ust. 3 d

ustawy z dnia 7 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

5. Rozliczanie z dotacji kwot nie większych, niż wynika to z dokumentacji finansowo-księgowej.

6. Zwrócenie kwoty:

 573,12 zł

 13  435,08  zł wraz  z  odsetkami  w  wysokości  określonej  jak  dla  zaległości

podatkowych,  należy  zwrócić  w  terminie 15  dni od  daty  otrzymania  wystąpienia

pokontrolnego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice  74 1020 2313 0000 3002

0514 9259.

18.

Znak sprawy: AK-III.4431.16.2016.LS

Nazwa jednostki kontrolowanej: Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Siódemki”

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Graniczna 42; 40–018 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Siódemki” w Katowicach.

Data rozpoczęcia kontroli: 06.10.2016 r.
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Znak sprawy: AK-III.4431.16.2016.LS

Data zakończenia kontroli: 04.11.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. - 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: 1. Wykazywanie do dotacji  uczniów, którzy zostali  zapisani i  zaewidencjonowani w dokumentacji

Przedszkola  wg  stanu  na  ostatni  dzień  tego  miesiąca  zgodnie  z  §  4  ust.  8  Uchwały  nr

XXXVIII/880/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

2. Przestrzeganie terminu na wykorzystanie dotacji do końca roku, na który została udzielona dotacja

tj. do 31 grudnia.

3. Rozliczanie z dotacji kwot nie większych, niż wynika to z dokumentacji finansowo-księgowej.

4. Zwrócenie kwoty:

 8 023,68 zł

 42  748,05 zł  wraz  z  odsetkami  w  wysokości  określonej  jak  dla  zaległości

podatkowych,  należy  zwrócić  w  terminie 15  dni od  daty  otrzymania  wystąpienia

pokontrolnego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice  74 1020 2313 0000 3002

0514 9259.

19.

Znak sprawy: AK-III.4431.17.2016.JK

Nazwa jednostki kontrolowanej: BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz BLUE Policealna Szkoła Zawodowa

Adres jednostki kontrolowanej: ul. 3 Maja 6 – 8; 40-097 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w LO i Policealnej Szkole Zawodowej – kontrola doraźna

Data rozpoczęcia kontroli: 24.10.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 31.12.2016 r.

Badany okres: 01.01.2015 r.  - 31.10.2016 r.

Zalecenia pokontrolne: Czynności kontrolne zakończono na podpisaniu protokołu
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20.

Znak sprawy: AK-III.4431.18.2016.WM

Nazwa jednostki kontrolowanej: Prywatne Przedszkole Nr 1

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Ligocka 5a; 40-570 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w Prywatnym Przedszkolu Nr 1 w Katowicach

Data rozpoczęcia kontroli: 07.11.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 16.12.2016 r.

Badany okres: 01.01.2014 r. - 31.12.2015 r.

Zalecenia pokontrolne: Czynności kontrolne zakończono na podpisaniu protokołu

21.

Znak sprawy: AK-III.4431.19.2016.JKT

Nazwa jednostki kontrolowanej: Prywatne LO dla Dorosłych, Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, Prywatne Uzupełniające LO dla

Dorosłych

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Jagiellońska 18;  40 – 035 Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość  wykorzystania  i  rozliczania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  miasta  Katowice  

w  Prywatnym  LO  dla  Dorosłych,  Prywatnej  Szkole  Policealnej  dla  Dorosłych,  Prywatnym

Uzupełniającym LO dla Dorosłych

Data rozpoczęcia kontroli: 07.11.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 31.12.2016 r.

Badany okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2013 r.

Zalecenia pokontrolne: Czynności kontrolne zakończono na podpisaniu protokołu
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Załącznik Nr 4 

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Katowice 

przez organy zewnętrzne w 2016 roku

1.
Znak sprawy: AK.1710.1.2016.KB

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Funduszy Europejskich

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Międzynarodowe Centrum Kongresowe; Nr umowy: UDA-RPSL.06.01.00-00-005/09/00

Data rozpoczęcia kontroli: 11.01.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 20.01.2016 r.

Badany okres: 2007 - 2013

Zalecenia pokontrolne: Oświadczenie z dnia 18.10.2016 r. zawiera informację o zakończeniu kontroli wraz z wprowadzeniem 
zmian w systemach SIWIZ PRO WSL oraz KSI SIMIK, bez konieczności zawierania aneksu do umowy o 
dofinansowanie projektu na zakończenie realizacji inwestycji.

2.
Znak sprawy: AK.1710.2.2016.KB

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Funduszy Europejskich; Wydział Inwestycji

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Data rozpoczęcia kontroli: 19.02.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 7.03.2016 r.

Badany okres: Wniosek o płatność pośrednia projektu za okres do 20.03.2015 r.
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Znak sprawy: AK.1710.2.2016.KB

Zalecenia pokontrolne: Protokół UKS24DE.7112.4.2016.LOWI.4 z dnia 8.03.2016 r.

3.
Znak sprawy: AK.1710.3.2016.KB

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: ERNST & YOUNG  Sp z o.o.

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Funduszy Europejskich

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Zrównoważona Mobilność Miejska SUM w ramach Programu INTERREG IV C (kontrola wydatków poniesionych
w V okresie rozliczeniowym tj. od 1.01. - 30.06.2014 r.

Data rozpoczęcia kontroli: 26.02.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 26.02.2016 r.

Badany okres: 01.01.-30.06.2014 r.

Zalecenia pokontrolne: Urząd Miasta oczekuje na wynik kontroli.

4.
Znak sprawy: AK.1710.4.2016.KB

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Geodezji

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Prowadzenie  części  powiatowej  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego,  ze
szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o którym mowa w art. 12, 12a,
12b oraz 40a-40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Przestrzegania procedury aktualizacji operatu ewidencyjnego, o której mowa w art. 24 ust. 2a-2c
ustawy Prawo geodezyjne i  kartograficzne oraz  §  §  45-49 rozporządzenia  w sprawie ewidencji
gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązku zawiadamiania  
o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starostów sąsiednich powiatów – w przypadku
gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

3. Sposobu  wykonywania  zadań  z  zakresu  geodezji  i  kartografii  realizowanych  z  wykorzystaniem
dotacji z działu 710, rozdział 71012 oraz rozdział 71013.

Data rozpoczęcia kontroli: 1.03.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 31.03.2016 r.
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Znak sprawy: AK.1710.4.2016.KB

Badany okres: 1.01.2015 – 31.03.2016 r.

Zalecenia pokontrolne: Ogólna ocena dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze pozytywna pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, do których wystosowano 11 zaleceń. Pismem z 10.06.2016 r. nr G-III.6642.1.60.2016 
Prezydent UM Katowice poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i odniósł się do w/ w zaleceń.

5.
Znak sprawy: AK.1710.5.2016.KB

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Narodowy Bank Polski

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Budżetu Miasta

Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo
dewizowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 826 z późn. zm.).

Data rozpoczęcia kontroli: 14.03.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 15.03.2016 r.

Badany okres: 21.02.2015 – 13.03.2016

Zalecenia pokontrolne: Nie  wydano  zaleceń  pokontrolnych  (Protokół  z  dnia  30.03.2016  r.,  w  którym  nie  stwierdzono
nieprawidłowości).

6.
Znak sprawy: AK.1710.6.2016.KB

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Edukacji

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Ocena projektu „Rozbudowa bazy dydaktyczno – wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans
na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” realizowanego w ramach
Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007-2013 pod względem wykonywania obowiązków
nałożonych  na  Beneficjenta  w  okresie  „trwałości  projektu”  wynikających  z  zapisów  umowy  
o  dofinansowanie  UDA-RPSL.08.02.00-00-00-213/08-00,  zawartej  pomiędzy  Zarządem  Województwa
Śląskiego, a Miastem Katowice, oraz przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego.

Data rozpoczęcia kontroli: 25.04.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 25.04.2016 r.

Badany okres: 2007 - 2013
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Znak sprawy: AK.1710.6.2016.KB

Zalecenia pokontrolne: Pozytywny wynik kontroli  ( Informacja Pokontrolna nr FR-RMW.44.17.1.2016.MS)

7.
Znak sprawy: AK.1710.7.2016.KB

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Edukacji

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w szkołach i jego wpływ na bezpieczeństwo uczniów

Data rozpoczęcia kontroli: 4.05.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 1.07.2016 r.

Badany okres: 2007 - 2015

Zalecenia pokontrolne: Pozytywny wynik kontroli (LKA.410.011.01.2016)

8.
Znak sprawy: AK.1710.8.2016.KB

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Wojewoda Śląski

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Polityki Społecznej

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Zachowanie  trwałości  projektu  nr  101/2015  realizowanego  na  podstawie  umowy  nr  101/2015/M2  
o  dofinansowanie  z  budżetu  państwa w ramach  Resortowego programu rozwoju  instytucji  opieki  nad
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

Data rozpoczęcia kontroli: 10.05.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 25.07.2016 r.

Badany okres: Od 1 stycznia 2016 r. do dnia przeprowadzania kontroli

Zalecenia pokontrolne: Nie stwierdzono nieprawidłowości, jak również odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.

9.
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Znak sprawy: AK.1710.9.2016.KB

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Wojewoda Śląski

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Polityki Społecznej

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Wykorzystanie środków dla projektu nr 101/2015 realizowanego na podstawie umowy nr 101/2015/M2  
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

Data rozpoczęcia kontroli: 10.05.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 25.07.2016 r.

Badany okres: Od 1 stycznia 20115 r. do dnia przeprowadzania kontroli

Zalecenia pokontrolne: Wynik kontroli pozytywny  z uwagami i zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi zawierania umów.

10.
Znak sprawy: AK.1710.10.2016.KG

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Edukacji

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część subwencji ogólnej, w tym 
wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania  na 
lata 2013-2014

Data rozpoczęcia kontroli: 18.07.2016 r.

Data zakończenia kontroli: Przedłużono termin zakończenia postępowania kontrolnego -23.01.2017 r.

Badany okres: 2013-2014

Zalecenia pokontrolne: Kontrola w toku

11.
Znak sprawy: AK.1710.11.2016.KG

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Urząd  Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Funduszy Europejskich

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Dotyczy projektu pn." Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"

Data rozpoczęcia kontroli: 25.07.2016 r.
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Data zakończenia kontroli: 28.07.2016 r.

Badany okres: 02.11.2015 r. do 31.05.2016 r.

Zalecenia pokontrolne: W ”Informacji  pokontrolnej” nr  23/K/KN1/16  wykazano, iż projekt  jest  realizowany co do zasady w
sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.

12.
Znak sprawy: AK.1710.12.2016.KG

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Zarządzania Kryzysowego

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Realizacja zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych w latach 2014-
2015 oraz aktualizacji planu obrony cywilnej.

Data rozpoczęcia kontroli: 16.09.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 16.09.2016 r.

Badany okres: 2014-2015

Zalecenia pokontrolne: W wystąpieniu  pokontrolnym  Nr  ZKIV.431.8.2016  z  31  października  2016r.),  w  którym  nie  wykazano
zaleceń pokontrolnych: pozytywny wynik kontroli.

13.
Znak sprawy: AK.1710.13.2016.KG

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli NIK Delegatura w Katowicach

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Zarządzania Kryzysowego

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji na wypadek wystąpienia sytuacji 
kryzysowych

Data rozpoczęcia kontroli: 14.11.2016 r.
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Data zakończenia kontroli: 18.11.2016 r.

Badany okres: 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Zalecenia pokontrolne: Kontrola w toku

14.
Znak sprawy: AK.1710.14.2016.KG

Nazwa organu  prowadzącego kontrolę: Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach

Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: Wydział Organizacji i Zarządzania

Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urząd Miasta 
Katowice

Data rozpoczęcia kontroli: 17.11.2016 r., 28.11.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 30.11.2016 r.

Badany okres: Bieżący

Zalecenia pokontrolne: Kontrola w toku
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