Wył cznie do u ytku słu bowego

BK II/0913/3/2007
Pabianice 20.04.2007r.

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej od 2 kwietnia do 17 kwietnia 2007 roku przez inspektora
kontroli wewn trznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach Janusza Małkusa w
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie Zarz dzenia nr 18/07 Starosty Pabianickiego
z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie upowa nienia do przeprowadzenia kontroli.
Zakres kontroli:
1. Procedury kontroli finansowej i ich stosowanie.
2. Kontrola co najmniej 5% wydatków poniesionych w latach 2003 – 2006 , w tym:
realizacja wydatków zwi zanych z wynagrodzeniami nauczycieli w oparciu o Uchwały
Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXVIII/175/2000 , Nr L/181/05 oraz Nr LXVII/298/06
i Nr LXXI/312/06.
3. Stosowanie Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w zakresie nali-czania i wypłat wynagrodze pracowników nie b d cych nauczycielami.
4. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urz dnicze , w tym na kierownicze stanowiska
urz dnicze w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorz dowych.
5. Realizacja zada rzeczowych przez jednostk w latach 2003 – 2006.
Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest od dnia 28.02.2006 roku mgr Mariusz Wielebski.
Do 28.02.2006 roku Dyrektorem była mgr Jolanta Polak.
Głównym Ksi gowym jest od 01.09.2004 roku Krystyna Witaszewska.
Do 31.08.2004 roku Głównym Ksi gowym była Urszula Pietrzykowska.
Procedury kontroli finansowej i ich stosowanie
Opis procedur kontroli finansowej zawiera Regulamin Kontroli Wewn trznej jednostki oraz
wymieniona w tym regulaminie dokumentacja przyj tych zasad rachunkowo ci , obejmuj ca:
a) instrukcje;
* sporz dzania , kontroli i obiegu dowodów ksi gowych,
* inwentaryzacyjn ,
* kasow ,
b) zakładowy plan kont.
Regulamin oraz w/w dokumentacja wprowadzone zostały stosownymi zarz dzeniami Dyrek-tora jednostki z dnia 31.03.2006 roku , obowi zuj cymi od w/w dnia , w sprawach:
* wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewn trznej wraz z instrukcj sporz dzania , kontroli
i obiegu dowodów ksi gowych ( Zarz dzenie nr 02/2006 ),
* wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej ( Zarz dzenie nr 03/2006 ),
* wprowadzenia regulaminu „Zakładowy Plan Kont” ( Zarz dzenie nr 04/2006 ),
* wprowadzenia Instrukcji kasowej ( Zarz dzenie nr 07/2006 ).
Opisane procedury kontroli finansowej uwzgl dniaj standardy kontroli finansowej zawarte
aktualnie w zał czniku do Komunikatu Ministra Finansów z dnia 30.06.2006 roku w sprawie

- 2 ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”
( Dz.Urz.M.F. z 2006r. Nr 7 , poz.58 ).
Regulamin kontroli wewn trznej nie zawiera podstaw prawnych jego opracowania.
Jako podstawy prawne opracowania powy szego regulaminu nale ało wskaza przepisy
art. 44 i 47 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych.
Ponadto w wymienionym powy ej regulaminie nale ało wskaza na postanowienia pkt.17
zał cznika do w/w Komunikatu Ministra Finansów , dotycz cego rejestracji odst pstw od
stosowania przyj tych procedur , instrukcji , wytycznych , tzn. wskaza , e wszystkie przy-padki w których ze wzgl du na nadzwyczajne okoliczno ci odst piono od procedur , instru-kcji lub wytycznych s uzasadniane , dokumentowane i zatwierdzane przez kierownika
jednostki lub upowa nionego pracownika.
W regulaminie kontroli wewn trznej opisano: cel , zakres , zadania , kryteria , metody prowa-dzenia kontroli finansowej oraz opisano procedur post powania w przypadku wykrycia w
toku kontroli zjawisk negatywnych.
Jak wynika z regulaminu nadzór nad organizacj i sprawnym funkcjonowaniem systemu kon-troli sprawuje dyrektor , który mo e przekaza cz
swoich uprawnie z zakresu kontroli
innej osobie w drodze pisemnego upowa nienia , zawieraj cego zakres udzielonych pełnomo-cnictw.
Podstaw opracowania wymienionych w niniejszym protokole instrukcji stanowi przepisy
ustawy o rachunkowo ci.
Instrukcja sporz dzania , kontroli i obiegu dowodów ksi gowych zawiera wykaz stosowanych
w jednostce dowodów ksi gowych , opisuje zasady obiegu i kontroli dowodów ksi gowych,
zasady sporz dzania wewn trznych dowodów ksi gowych , zasady przechowywania dowo-dów ksi gowych.
Zgodnie z instrukcj dokumenty ksi gowe powinny podlega wst pnej i bie cej kontroli pod
wzgl dem merytorycznym i formalno – rachunkowym. Prowadzenie powy szych kontroli na-le y do Dyrektora jednostki i Głównego Ksi gowego.
Akceptacja i zatwierdzanie wydatków do wypłaty okre lonych w dokumentach ksi gowych
nale y do obowi zków Dyrektora lub osoby przez niego upowa nionej.
Realizacj stosowania procedur bie cej kontroli finansowej pod wzgl dem merytorycznym
i formalno – rachunkowym sprawdzono na podstawie n/w list płac oraz faktur za miesi c
pa dziernik 2005 i 2006 roku.
Sprawdzono:
a) listy płac;
* pa dziernik 2005 roku – nr 26 – 8.978,36 zł brutto,
- nr 27 – 2.185,00 zł brutto,
- nr 28 - 571,50 zł brutto,
- nr 29 - 160,00 zł brutto,
- nr 30 - 964,40 zł brutto,
- nr 31 – 1.657,29 zł brutto,
* pa dziernik 2006 roku – nr 30 – 10.400,65 zł brutto,
- nr 31 - 656,00 zł brutto,
- nr 32 - 1.300,00 zł brutto,
- nr 33 - 800,00 zł brutto,
- nr 34 - 900,00 zł brutto,
- nr 35 - 1.682,17 zł brutto,
b) faktury;

- 3 * pa dziernik 2005 roku;
- nr 14245/05V z 04.10.2005r. – za prawo do u ytkowania programu komputerowego , kwota
288,00 zł,
- nr 82/2005 z 07.10.2005r. – za przegl d techniczny sprz tu p.po . , kwota 134,50 zł,
- nr FLD 97787167/010/05 z 11.10.2005r. – usługi telekomunikacyjne , kwota 191,65 zł,
* pa dziernik 2006 roku;
- nr 36/2006 z 02.10.2006r. – za wykonanie mebli dla jednostki , kwota 3.200,00 zł,
- nr 642 z 02.10.2006r. – za konserwacj zestawu komputerowego , kwota 500,00 zł,
- nr 508/06/FA z 03.10.2006r. – zakup podr czników , kwota 662,43 zł,
- nr FLD 97787167/010/06 z 10.10.2006r. – usługi telekomunikacyjne , kwota 246,49 zł,
- nr 206/2006 z 26.10.2006r. – zakup krzeseł i stołu dla potrzeb poradni , kwota 1.000,00 zł.
Wymienione powy ej listy płac i faktury zostały sprawdzone pod wzgl dem merytorycznym
przez Dyrektora jednostki , pod wzgl dem formalno – rachunkowym przez Głównego Ksi -gowego , wydatki okre lone w listach płac i fakturach zostały zatwierdzone do wypłaty przez
Dyrektora jednostki i Głównego Ksi gowego.
Instrukcja kasowa opisuje dokumenty obrotu kasowego , okre la zakres odpowiedzialno ci
kasjera za prowadzenie kasy , w tym nakłada na kasjera obowi zek zło enia deklaracji o od-powiedzialno ci materialnej za powierzone pieni dze i inne warto ci przechowywane w
kasie. W aktach osobowych pracownika pełni cego aktualnie obowi zki kasjera znajduje si
stosowna umowa z 01.03.2006 roku , podpisana przez pracownika i Dyrektora jednostki o
odpowiedzialno ci za powierzone mienie , zwi zane z pełnieniem obowi zków kasjera.
Zgodnie z instrukcj cało obrotów kasowych powinna by ewidencjonowana w raportach
kasowych prowadzonych za okres jednego miesi ca , prawidłowo sporz dzania raportów
sprawdza Główny Ksi gowy.
Ustalone w instrukcji pogotowie kasowe wynosi 1.000,00 zł.
W zakresie inwentaryzacji kasy okre lono , e inwentaryzacja kasy powinna by prowadzona
co najmniej raz w roku na dzie ko cz cy rok obrotowy , tj. 31 grudzie ka dego roku przez
komisj inwentaryzacyjn powołan przez Dyrektora jednostki.
Zgodnie z w/w postanowieniami przeprowadzono inwentaryzacj kasy na koniec 2006 roku.
Zarz dzenie Dyrektora jednostki z dnia 27.12.2006 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej
inwentaryzacji kasy oraz sporz dzenia protokołu poinwentaryzacyjnego jest zał cznikiem nr1
do protokołu z kontroli.
Zgodnie z powy szym zarz dzeniem powołano komisj inwentaryzacyjn , ustalono termin
przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury na dzie 31.12.2006 roku , zobowi -zano przewodnicz cego komisji do zło enia protokołu poinwentaryzacyjnego.
Powy szy protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji kasy jest zał cznikiem nr 2 do protoko-łu z kontroli.
W trakcie trwania kontroli sprawdzono raport kasowy z pa dziernika 2006 roku ( raport nr
5/2006 ). Raport sporz dzony za okres jednego miesi ca , sprawdzony przez Głównego Ksi -gowego oraz tak e podpisany przez Dyrektora jednostki , nie stwierdzono przekroczenia us-talonego w instrukcji kasowej pogotowia kasowego.
Jak wynika z zapisów raportu , przychodami kasowymi był tylko pobór gotówki z banku na
podstawie czeku gotówkowego pod z góry okre lone wydatki , tj. zakup artykułów biurowych
mebli i wykładziny na wyposa enie poradni oraz zwroty kosztów podró y słu bowych ( prze-jazdy dokumentowane zał czonymi do rozliczenia kosztów podró y biletami PKS , PKP ).
Wydatki okre lone w rozchodowych dowodach kasowych były sprawdzone pod wzgl dem
merytorycznym i formalno – rachunkowym przez upowa nione osoby oraz zatwierdzone do

- 4 wypłaty przez Dyrektora i Głównego Ksi gowego.
Zatrudnieni w przychodni pracownicy posiadaj rachunki oszcz dno ciowo - rozliczeniowe
na które jednostka przekazuje wynagrodzenia pracowników , w zwi zku z powy szym roz-chody kasowe nie obejmuj wydatków dotycz cych wynagrodze .
Instrukcja inwentaryzacyjna zosta opracowana w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o
rachunkowo ci.
W oparciu o postanowienia art. 26 ust.1 w/w ustawy w instrukcji wskazano składniki akty-wów i pasywów podlegaj ce co rocznej inwentaryzacji n/w metodami prowadzenia inwen-taryzacji: spisu z natury , potwierdzenia sald , porównania stanów wynikaj cych z ksi g
rachunkowych z danymi wynikaj cymi z odpowiednich dokumentów i weryfikacji realnej
warto ci tych składników.
Zgodnie z postanowieniami instrukcji , inwentaryzacje w drodze spisu z natury powinny by
prowadzone na podstawie stosownych zarz dze Dyrektora jednostki w sprawie przeprowa-dzenia inwentaryzacji , którymi tak e Dyrektor powołuje komisj inwentaryzacyjn , której
zadania równie okre lono w instrukcji inwentaryzacyjnej.
Przeprowadzenie co rocznych inwentaryzacji innymi metodami ni spis z natury zgodnie z
instrukcj inwentaryzacyjn nale y do obowi zków Głównego Ksi gowego.
Ustalone w instrukcji terminy i cz stotliwo prowadzenia inwentaryzacji s zgodne z pos-tanowieniami art. 26 ust.3 ustawy o rachunkowo ci.
Z instrukcji wynika tak e obowi zek dokumentowania przeprowadzonych inwentaryzacji,
o którym mowa w art. 27 ustawy o rachunkowo ci.
W roku 2006 przeprowadzono:
1. Inwentaryzacj w drodze spisu z natury rodków trwałych , pozostałych rodków trwałych,
warto ci niematerialnych w oparciu Zarz dzenie Dyrektora jednostki z dnia 26.02.2006 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej. Powy sz inwentaryzac-j przeprowadzono w zwi zku ze zmian Dyrektora jednostki od 28.02.2006 roku.
Inwentaryzacja przeprowadzona w dniu 27.02.2006 roku , Zarz dzenie nr 1/2006 w sprawie
przeprowadzenia w/w inwentaryzacji jest zał cznikiem nr 3 do protokołu z kontroli.
Dokumentacj przeprowadzonej kontroli stanowi :
a) arkusze spisu z natury , zawieraj ce podpisy byłego i obecnego Dyrektora jednostki jako
osób przekazuj cych i przyjmuj cych inwentaryzowane mienie , członków komisji , oso-by wyceniaj cej spisy,
b) zestawienie arkuszy spisowych sporz dzone przez Głównego Ksi gowego , zgodnie z
którym warto przekazywanego maj tku wynosiła 46.288,22 zł,
c) sprawozdanie zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury , z uwagi na brak ró nic
inwentaryzacyjnych nie sporz dzono protokołu rozliczenia ró nic inwentaryzacyjnych.
Poprzednia inwentaryzacja w drodze spisu z natury rodków trwałych została przeprowa-dzona w dniu 31.12.2004 roku na podstawie Zarz dzenia Dyrektora jednostki z dnia
29.12.2004 roku ( zał cznik nr 4 do protokołu z kontroli ).
Zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy o rachunkowo ci zachowana została cz stotliwo inwenta-ryzacji rodków trwałych w drodze spisu z natury , tj. prowadzenie takiej inwentaryzacji
przynajmniej raz w ci gu czterech lat.
2. Inwentaryzacja kasy , opisana na str.3 niniejszego protokołu.
3. Inwentaryzacje przeprowadzone innymi metodami ni spis z natury , wg stanu na dzie
31.12.2006 roku. Zestawienie przeprowadzonych inwentaryzacji w drodze uzgodnienia
sald oraz porównania stanów wynikaj cych z ksi g rachunkowych z odpowiednimi doku-mentami i weryfikacji realnej warto ci składników obj tych t metod inwentaryzacji jest
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Powy sze inwentaryzacje przeprowadzono zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowo- ci i instrukcji inwentaryzacyjnej obowi zuj cej w jednostce.
Opracowany przez jednostk zakładowy plan kont okre la zasady prowadzenia rachunkowo -ci przez jednostk , zawiera wykaz kont ksi gi głównej , opisuje zasady klasyfikacji zdarze
oraz ewidencji operacji gospodarczych na kontach ksi gi głównej , zasady prowadzenia ksi g
pomocniczych , powi za mi dzy kontami , zawiera opis systemu przetwarzania danych.
Zgodnie z postanowieniami zakładowego planu kont , dotycz cymi ewidencjonowania rod-ków trwałych , pozostałych rodków trwałych , warto ci niematerialnych i prawnych w/w
składniki maj tkowe s ewidencjonowane w prowadzonych przez jednostk ksi gach inwen-tarzowych.
Kontrola 5% wydatków poniesionych w latach 2003 - 2006
W trakcie trwania kontroli sprawdzono wydatki zwi zane z:
A. Wynagrodzeniami nauczycieli , ponoszone w oparciu o Uchwały Rady Powiatu Pabianic-kiego Nr XXVIII/175/2000 , Nr L/181/05 , Nr LXVII/298/06 i Nr LXXI/312/06.
B. Kosztami u ytkowania pomieszcze zajmowanych przez jednostk .
Ad A) Wymienione Uchwały wprowadzały regulaminy okre laj ce wysoko oraz szczegóło-we warunki przyznawania nauczycielom dodatków , a tak e wysoko i warunki wypłat
nauczycielom innych składników wynagrodze wynikaj cych ze stosunku pracy.
Uchwała Nr XXVIII/175/2000 z dnia 21.09.2000 roku obowi zywała do 31.12.2004 roku,
Uchwała Nr L/181/05 z dnia 20.01.2005 roku obowi zywała w 2005 roku.
Uchwała Nr LXVII/298/06 z dnia 23.02.2006 roku oraz Uchwała Nr LXXI/312/06 z dnia
20.04.2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/298/06 obowi zywały w 2006 roku.
W oparciu o postanowienia regulaminów wprowadzonych w/w Uchwałami kontrol obj to
wypłacane w jednostce dodatki: za warunki pracy , funkcyjne , motywacyjne oraz nagrody ze
specjalnego funduszu nagród.
Jak wynika z postanowie regulaminów wprowadzonych Uchwałami Nr XXVIII/175/2000 i
Nr L/181/05 w uzgodnieniu ze zwi zkami zawodowymi powinny zosta opracowane i wpro-wadzone w terminie nie dłu szym ni 30 dni od daty wej cia w ycie wymienionych uchwał
zakładowe kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych i przyznawania nagród ze spec-jalnego funduszu nagród.
Powy sze kryteria zawarto w regulaminach:
* przyznawania dodatku motywacyjnego dla pracowników pedagogicznych , regulamin
wprowadzony od 01.01.2001 roku,
* przyznawania nagrody Dyrektora , brak daty od której powy szy regulamin obowi zywał,
wskazano jedynie , e powy szy regulamin opracowano w oparciu o Uchwał Rady Powia-tu Pabianickiego Nr XXVIII/175/2000 z 21.09.2000 roku.
Powy sze regulaminy nie zawierały podpisów przedstawicieli zwi zków zawodowych,
wiadcz cych o ich uzgodnieniu z organizacjami zwi zkowymi , nie opracowano kryteriów
przyznawania dodatków motywacyjnych i nagród z funduszu nagród w okresie 30 dni od
dnia wej cia w ycie Uchwały Nr L/181/05 lub przynajmniej stosownymi aneksami nie prze-dłu ono postanowie regulaminów w zakresie w/w kryteriów na rok 2005.
Porz dkuj c zagadnienia zwi zane z w/w kryteriami , obecny Dyrektor jednostki stosownymi
aneksami z 24.04.2006 roku , podpisanymi przez przedstawicieli organizacji zwi zkowych
przedłu ył postanowienia w/w regulaminów na rok 2006. W powy szych aneksach wskazano
tak e , e zmian w regulaminach mo na dokonywa tylko w formie pisemnych aneksów , po
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Sprawdzone w oparciu o karty wynagrodze i listy płac wydatki realizowane w oparciu o
wymienione w niniejszym protokole Uchwały Rady powiatu Pabianickiego wynosiły:
* 2003 rok – 9.976,25 zł,
* 2004 rok – 9.774,16 zł,
* 2005 rok – 9.637,68 zł,
* 2006 rok – 21.456,58 zł.
Powy sze wydatki wg rodzajów prezentuje zestawienie sporz dzone na podstawie kart
wynagrodze pracowników pedagogicznych poradni.
2003r.
--------------

2004r.
---------------

2005r.
---------------

2006r.
---------------

* Dodatki:
za warunki pracy
5.140,13 zł
4.483,73 zł
4.006,48 zł
3.525,79 zł
funkcyjny
2.520,00 zł
2.310,00 zł
2.520,00 zł
7.356,03 zł
motywacyjny
2.316,12 zł
2.080,43 zł
2.146,80 zł
6.848,76 zł
* Fundusz nagród
900,00 zł
964,40 zł
3.726,00 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem
9.976,25 zł
9.774,16 zł
9.637,68 zł
21.456,58 zł

Zgodnie z postanowieniami regulaminów wprowadzonych na podstawie wymienionych w
niniejszym protokole Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego , dodatki funkcyjny i motywa-cyjny wypłacane były z góry w terminach wypłat wynagrodze zasadniczych za czas fak-tycznie przepracowany. Dodatki za warunki pracy wypłacane były z dołu , tak e za czas
faktycznie przepracowany w terminach wypłat wynagrodze zasadniczych.
W okresie obj tym kontrol dodatki funkcyjne otrzymywali:
* Dyrektorzy jednostki , dodatek przyznane przez Starost Pabianickiego wynosił w latach
2003 – 2005 i w okresie stycze – luty 2006 roku – 210,00 zł/miesi cznie , od marca 2006
roku – 522,60 zł,
* Wicedyrektor do spraw nadzoru pedagogicznego powołany przez Dyrektora jednostki na
czas okre lony od 28.02.2006 roku do 30 czerwca 2007 roku , przyznany dodatek funkcyj-ny w wysoko ci 10% wynagrodzenia zasadniczego , tj. 174,20 zł w roku 2006.
Pismo Dyrektora dotycz ce powierzenia jednemu z pracowników pedagogicznych jednost-ki stanowiska wicedyrektor do spraw pedagogicznych jest zał cznikiem nr 6 do protokołu
z kontroli.
Czasowe powierzenie obowi zków wicedyrektora do spraw pedagogicznych jednemu z pra-cowników pedagogicznych poradni zwi zane było z brakiem stosownego przygotowania pe-dagogicznego , wybranego w drodze konkursu Dyrektora jednostki ( aden z kandydatów
ubiegaj cych si o w/w stanowisko nie posiadał takiego przygotowania ).
W zwi zku z powy szym do czasu nabycia stosownych uprawnie przez wybranego w dro-dze konkursu Dyrektora , utworzono stanowisko wicedyrektora do spraw pedagogicznych.
Powy szy konkurs przeprowadzono z uwagi na przej cie na emerytur osoby b d cej Dyrek-torem do czasu rozstrzygni cia w/w konkursu.
Miesi czne wysoko ci przyznanych dodatków funkcyjnych nie przekraczały wysoko ci
obliczonej na podstawie cytowanych regulaminów , tj. 60% wynagrodzenia zasadniczego
Dyrektorów jednostki i 30% wynagrodzenia zasadniczego wicedyrektora.
Przyznany przez Starost Pabianickiego dodatek motywacyjny Dyrektorom jednostki wyno-sił 150,00 zł/miesi cznie w latach 2003 – 2005 i w okresie stycze – luty 2006 roku oraz
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Przyznany przez Dyrektora jednostki dodatek motywacyjny wicedyrektorowi do spraw peda-gogicznych wynosił 10% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego , co stanowiło doln gra-nic tego dodatku , okre lon w § 5.4 regulaminu wprowadzonego cytowan w niniejszym
protokole Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXVII/298/06.
Wysoko rodków na wypłaty przyznawanych przez Dyrektora jednostki dodatków motywa-cyjnych dla pracowników poradni w latach 2003 , 2004 powinna by ustalona w oparciu o
§ 1 Uchwały Nr 53/2000 Zarz du Powiatu Pabianickiego z 09.10.2000 roku w sprawie ustale-nia rodków w 2000 roku na dodatki motywacyjne oraz dodatki za warunki pracy w szkołach
i placówkach o wiatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki wydanej na podstawie §16
regulaminu wprowadzonego wymienion w protokole Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego
Nr XXVIII/175/2000.
Uchwała Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 53/2000 straciła moc wraz z wej ciem w ycie,
obowi zuj cej od dnia 01.01.2005 roku Uchwały Nr L/181/05 Rady Powiatu Pabianickiego.
Zgodnie z § 1 Uchwały Nr 53/2000 Zarz du Powiatu Pabianickiego wysoko rodków na
dodatki motywacyjne dla pracowników pedagogicznych powinna wynosi w latach 2003,
2004 – 10,00 zł w skali miesi ca na etat kalkulacyjny.
W roku 2005 wysoko rodków finansowych na wypłaty dodatków motywacyjnych dla
pracowników pedagogicznych powinna wynosi 1% kwoty planowanej na wynagrodzenia
zasadnicze pracowników pedagogicznych , bez wynagrodze Dyrektora , natomiast w roku
2006 – 1,015% w/w kwoty z wył czeniem wynagrodzenia Dyrektora i jego zast pców.
W okresie obj tym kontrol wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników pedagogi-cznych nie przekraczały wysoko ci rodków przysługuj cych na ich wypłaty.
W 2003 roku wypłacono 516,12 zł , mo na było wypłaci 540,00 zł.
W 2004 roku wypłacono 430,43 zł , mo na było wypłaci 439,20 zł.
W 2005 roku wypłacono 346,80 zł , mo na było wypłaci 595,39 zł.
W 2006 roku wypłacono 488,09 zł , mo na było wypłaci 523,44 zł.
Zgodnie z cytowanymi w niniejszym protokole regulaminami wysoko dodatku za warunki
pracy dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych ustalono
w wysoko ci 5% pobieranego przez w/w pracowników wynagrodzenia zasadniczego.
W tak okre lonych wysoko ciach dodatki te były wypłacane w okresie obj tym kontrol , z
tym e dodatku tego nie otrzymywał obecny Dyrektor jednostki z uwagi brak wymaganego
przygotowania pedagogicznego oraz nie prowadzenie bezpo rednio zaj z dzie mi i mło-dzie korzystaj c z usług poradni.
Zgodnie z postanowieniami cytowanych w protokole regulaminów rodki finansowe na wyp-łaty nagród ze specjalnego funduszu nagród w okresie obj tym kontrol powinny wynosi
1% planowanych rodków na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych , w tym
80% tego funduszu mógł przeznaczy Dyrektor na wypłaty nagród dla pracowników pedago-gicznych , pozostałe 20% tworzyło fundusz nagród organu prowadz cego.
W roku 2003 nagrody z funduszu nagród nie były wypłacane.
Nagrody organu prowadz cego , przyznane przez Starost Pabianickiego wypłacono tylko
w 2006 roku byłemu i obecnemu Dyrektorowi w wysoko ci po 1.300,00 zł.
W roku 2004 Dyrektor jednostki przyznał nagrody dwóm pracownikom pedagogicznym w
ł cznej wysoko ci 900,00 zł , mo na było wypłaci nagrody w wysoko ci 984,86 zł.
W latach 2005 , 2006 wypłacono pracownikom pedagogicznym nagrody w wysoko ciach
odpowiadaj cych wysoko ci rodków na ich wypłaty.
W 2005 roku wypłacono nagrody trzem pracownikom pedagogicznym w ł cznej wysoko ci
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zł.
Ad B) Budynek przy ulicy Kili skiego 75 w Konstantynowie , w którym mie ci si poradnia
jest u ytkowany wspólnie przez dwie jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego , tj. w/w
poradni oraz Powiatowy Zespół Edukacyjny.
Administratorem nieruchomo ci jest Powiatowy Zespół Edukacyjny , posiadaj cy pełnomoc-nictwa wła ciciela nieruchomo ci – Zarz du Miasta Konstantynów oraz organu prowadz ce-go powiatowe placówki o wiatowe – Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Wydatki zwi zane z u ytkowaniem nieruchomo ci ( opłaty za energi elektryczn , ogrzewa-nie , pobór wody , odbiór cieków , wywóz nieczysto ci , okresowe przegl dy , monitoring,
sprz tanie ) ponosi bezpo rednio Powiatowy Zespół Edukacyjny , obci aj c co kwartał pora-dni na podstawie not ksi gowych cz ci poniesionych wydatków.
Podział kosztów wspólnych , o których mowa powy ej dokonywany był w okresie obj tym
kontrol o przewidywane w danym roku koszty u ytkowania nieruchomo ci oraz liczb po-mieszcze u ytkowanych przez w/w jednostki.
Poradnia u ytkuje pomieszczenia w przedmiotowej nieruchomo ci na podstawie zawieranych
z administruj cym nieruchomo ci Powiatowym Zespołem Edukacyjnym umów u yczenia,
przedmiotem u yczenia , były w okresie obj tym kontrol i s nadal dwie sale i pomieszcze-nia ł cz ce sale o łacznej powierzchni 123m2.
W okresie obj tym kontrol obowi zywały umowy: nr 4/2001 z 01.09.2001 roku oraz nr 1/
/2004 z 29.10.2004 roku , aktualnie obowi zuje umowa u yczenia nr 1/2007 z 02.01.2007r.,
stanowi ca ł cznie z zał czon kalkulacj miesi cznego kosztu u ytkowania pomieszcze
zajmowanych przez poradni w wysoko ci 1.222,80 zł zał cznik nr 7 do protokołu z kontroli.
Wydatki poradni zwi zane z u ytkowaniem zajmowanych pomieszcze zgodnie z kalkulacja-mi tych wydatków wynosiły:
* w 2003 roku – 19.275,00 zł,
* w 2004 roku – 9.780,00 zł,
* w 2005 i 2006 roku po 14.400,00 zł.
Kalkulacja wydatków na rok 2005 w wysoko ci 1.200,00 zł miesi cznie stanowi zał cznik
nr 8 do protokołu z kontroli , tak e wydatki w takiej wysoko ci ustalono zgodnie z aneksem
do umowy u yczenia nr 1/2004 na rok 2006.
Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-23 i Rb-28S wydatki poniesione przez jednostk wynosiły:
* w 2003 roku – 221.536,67 zł,
* w 2004 roku – 215.678,44 zł,
* w 2005 roku – 221.364,72 zł,
* w 2006 roku – 263.983,66 zł.
Sprawdzone wydatki jednostki , obejmuj ce wydatki ponoszone na podstawie Uchwał Rady
Powiatu Pabianickiego , wymienionych na str.5 niniejszego protokołu oraz wydatki zwi zane
z u ytkowaniem zajmowanych przez poradni pomieszcze wynosiły:
2003 rok – 29.251,25 zł – 13,2% poniesionych w tym roku wydatków,
2004 rok – 19.554,16 zł – 9,1% poniesionych wydatków,
2005 rok – 24.037,68 zł – 10,9% poniesionych wydatków,
2006 rok – 35.856,58 zł – 13,6% poniesionych wydatków.
Stosowanie Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w zakresie
naliczania i wypłat wynagrodze pracowników nie b d cych nauczycielami
Podstaw naliczania i wypłat wynagrodze pracowników samorz dowych nie b d cych nau-
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2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz dowych zatrud-nionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz du terytorialnego ( Dz.U.z 2005r.
Nr 146 , poz.1222 , z pó . zm. ).
Zgodnie z powy szym rozporz dzeniem jednostka powinna mie sporz dzon tabel miesi -cznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie b d cych nauczycielami,
opracowan w oparciu o stosown Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego oraz tabel punkto-wych rozpi to ci dla poszczególnych kategorii zaszeregowania , stanowi c zał cznik nr 1
do rozporz dzenia.
Tabela taka w sposób prawidłowy została przez jednostk opracowana , podstaw wynagro-dzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania ustalono na podstawie
Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXIX/305/06 z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie
wynagradzania pracowników nie b d cych nauczycielami zatrudnionych w szkołach i pla-cówkach o wiatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki , przyjmuj c do wylicze
najni sze wynagrodzenie zasadnicze wg uchwały w wysoko ci 600,00 zł i warto jednego
punktu – 4,00 zł oraz stosuj c rozpi to ci punktowe dla poszczególnych kategorii zaszerego-wania zgodnie z w/w zał cznikiem nr 1 do rozporz dzenia.
Zgodnie z § 10 rozporz dzenia w ramach posiadanych rodków mo e by utworzony fundusz
premiowy , wysoko funduszu oraz warunki przyznawania i wypłacania premii powinien
okre la zakładowy regulamin premiowania.
Jednostka ma opracowany regulamin premiowania dla pracowników nie b d cych nauczycie-lami. Zgodnie z powy szym regulaminem z 01.01.1997 roku oraz aneksem do regulaminu,
uzgodnionym i podpisanym przez przedstawicieli organizacji zwi zkowych – premie mog
by wypłacane w wysoko ci do 20% wynagrodzenia zasadniczego pracowników , którym
przyznano premie , wysoko premii uzale niona jest od rodków finansowych pozostaj cych
w dyspozycji jednostki. Regulamin okre la kryteria przyznawania premii , jak i opisuje okoli-czno ci powoduj ce obni enie lub pozbawienie premii , premia wypłacana z dołu.
Przepisy rozporz dzenia nie wskazuj na konieczno opracowania regulaminu lub kryteriów
przyznawania nagród z zakładowego funduszu nagród , zgodnie z § 9 rozporz dzenia nagrody
powinny by wypłacane za osi gni cia w pracy zawodowej.
Faktycznie jednostka ma opracowany regulamin przyznawania nagród dla pracowników nie
b d cych nauczycielami. Powy szy regulamin opracowany w 1996 roku , zgodnie z aneksem
do regulaminu z 01.09.2006 roku , podpisanym przez przedstawicieli zwi zków zawodowych,
postanowienia regulaminu obowi zuj nadal. Powy szy regulamin okre la kryteria brane pod
uwag przy przyznawaniu nagród oraz wskazuje , e wypłaty nagród uzale nione od posiada-nych rodków finansowych przez jednostk .
Jednostka w okresie obj tym kontrol zatrudniała i zatrudnia nadal tylko dwóch pracowników
nie b d cych nauczycielami na n/w stanowiskach:
* Głównego Ksi gowego – ¼ etatu , wynagrodzenie zasadnicze 374,25 zł , dodatek funkcyj-ny 50,00 zł , premia do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
* Starszego referenta ds. administracji – cały etat , wynagrodzenie zasadnicze 845,05 zł,
premia do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Wynagrodzenie zasadnicze Głównego Ksi gowego w przeliczeniu na pełny etat oraz dodatek
funkcyjny nie przekraczaj wysoko ci wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
okre lonych w zał czniku nr 3 do rozporz dzenia , tabela I , poz.6 , tj. kwot 3.290 zł wyna-grodzenia zasadniczego i 1.280 zł dodatku funkcyjnego , jakie mog otrzymywa osoby
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samorz du terytorialnego.
Starszy referent otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze wg VI kategorii zaszeregowania , wg
zał cznika nr 3 do rozporz dzenia , tabela II , poz.11 , wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej
na tym stanowisku powinno mie ci si w przedziale VI – XII kategorii zaszeregowania.
Ustalona wysoko wynagrodzenia zasadniczego odpowiada VI kategorii zaszeregowania.
Zgodnie z opracowan przez jednostk tabel miesi cznych kwot wynagrodzenia zasadnicze-go , wymienion na str. 9 niniejszego protokołu , wynagrodzenie zasadnicze dla VI kategorii
zaszeregowania powinno mie ci si w przedziale 831,60 zł – 1.078,00 zł.
Powy sza tabela oraz pismo Dyrektora do w/w pracownika dotycz ce przyznania wynagro-dzenia zasadniczego od 01.01.2006 roku w wysoko ci 845,05 zł/miesi cznie wg VI katego-rii zaszeregowania stanowi zał cznik nr 9 do protokołu z kontroli.
Jak wynika ze sprawdzonych w trakcie kontroli kart wynagrodze pracowników nie b d cych
nauczycielami za lata 2005 , 2006 , premie wypłacane były w wysoko ci 20% wynagrodzenia
zasadniczego , za czas faktycznie przepracowany Głównemu Ksi gowemu i starszemu refere-ntowi. Innymi wypłacanymi składnikami wynagrodzenia były: dodatki za wieloletni prac i
nagrody z funduszu nagród ( wypłacone jednej osobie w 2005 roku w wysoko ci 160,00 zł
oraz te jednej osobie w 2006 roku w wysoko ci 800,00 zł ).
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urz dnicze , w tym na kierownicze
stanowiska urz dnicze
Zgodnie z art. 3a ustawy o pracownikach samorz dowych , obowi zuj cym od dnia 7 sierpnia
2005 roku , wprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o zmianie ustawy o
pracownikach samorz dowych , ustawy o samorz dowych kolegiach odwoławczych i ustawy
o systemie o wiaty ( Dz.U. z 2005r. Nr 122 , poz.1020 ) nabór kandydatów na wolne stano-wiska urz dnicze , w tym na kierownicze stanowiska urz dnicze powinien by otwarty i kon-kurencyjny , czyli nast powa w drodze konkursu.
W okresie od dnia obowi zywania w/w art. 3a ustawy o pracownikach samorz dowych do
dnia zako czenia kontroli w jednostce nie zatrudniono adnego pracownika na stanowisku
urz dniczym lub kierowniczym stanowisku urz dniczym. Zatrudnieni na w/w stanowiskach
pracownicy Główny Ksi gowy i starszy referent do spraw administracji podj li prac w
jednostce przed dniem 7 sierpnia 2005 roku.
Realizacja zada rzeczowych przez jednostk w latach 2003 - 2006
Zgodnie ze statutem poradni , rejonem działania poradni jest:
* miasto Konstantynów,
* gmina Lutomiersk,
* Dom Dziecka w Porszewicach.
Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzie y pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
a tak e udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
zwi zanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzie y.
Do zada jednostki w szczególno ci nale y:
a) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzie y , efektywno ci uczenia si ,
nabywania i rozwijania umiej tno ci negocjacyjnego rozwi zywania konfliktów i prob-lemów oraz innych umiej tno ci z zakresu komunikacji społecznej,
b) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
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uczniów.
Powy sze zadania realizowane s poprzez:
* diagnoz psychologiczn , pedagogiczn , logopedyczn ,
* konsultacje , terapi , psychoedukacj , doradztwo , medjacj ,
* interwencj w rodowisku ucznia,
* działalno profilaktyczn i informacyjn ,
* orzecznictwo o potrzebie nauczania i wychowania specjalnego , indywidualnego nauczania
i potrzebie zaj rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upo ledzeniem umysłowym
w stopniu gł bokim.
Zgodnie z postanowieniami § 10 Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
psychologiczno – pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U. z
2003r. Nr 5 , poz.46 ) jednostka ma obowi zek dokumentowania swojej pracy ( prowadzenia
rejestrów , dokumentacji bada , dzienników zaj ) oraz sporz dzania na podstawie tej doku-mentacji raportów.
Raporty sporz dzane za okresy roku szkolnego przekazywane s do Wydziału O wiaty oraz
Kuratorium O wiaty w Łodzi , sprawuj cego nadzór merytoryczny nad działalno ci jednost-ki.
Zgodnie z prowadzon dokumentacj w okresie obj tym kontrol , jednostka:
1) Prowadziła działalno diagnostyczn na podstawie prowadzonych bada pedagogicznych,
psychologicznych , logopedycznych dzieci i młodzie y.
2) Udzielała pomocy dzieciom i młodzie y;
a) pomoc po rednia;
* wydawanie orzecze o potrzebie kształcenia specjalnego , indywidualnego nauczania , in-nych orzecze ,
* opinii w sprawach ( np. przyspieszenia lub odroczenia obowi zku szkolnego , dostosowania
wymaga edukacyjnych , warunków i formy sprawdzianów oraz egzaminów do mo liwo ci
uczniów , obj cia dzieci pomoc psychologiczno – pedagogiczn ),
b) pomoc bezpo rednia;
* prowadzenie zaj korekcyjno – kompensacyjnych , terapii logopedycznej , atywizacji
wyboru zawodu,
* udzielanie porad.
3) Udzielała pomocy nauczycielom , rodzicom , wychowawcom;
* udział w radach pedagogicznych,
* prowadzenie prelekcji , wykładów,
* prowadzenie terapii rodzin,
* prowadzenie zaj warsztatowych , np. z zakresu technik uczenia si , treningów antys-tresowych.
Działalno poradni w okresie obj tym kontrol ilustruje poni sze zestawienie sporz dzone
w oparciu o w/w raporty.
1) Ilo prowadzonych
bada :
* psychologicznych
* pedagogicznych

2002/2003 2003/2004 2004/2005
2005/2006 2005r.
2006r.
-------------- --------------- --------------- --------------- ---------- ----------478
283

557
222

449
212

444
243

471
182

498
279
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* logopedycznych
2) Pomoc udzielona
dzieciom i młodzie y:
* ilo wydanych orzecze ,
w tym; o potrzebie naucz.
indywidualnego

2002/2003 2003/2004
-------------- -------------313
335

2004/2005 2005/2006 2005r. 2006r.
--------------- --------------- -------- --------197
232
147
379

36
23

66
25

70
20

66
16

64
18

72
17

* ilo wydanych opinii
228
* ilo osób uczestnicz cych 751
w zaj ciach prowadzonych
przez pracowników poradni
3) Pomoc udzielona
nauczycielom , rodzicom,
wychowawcom
* ilo rodzin obj ta terapi
17
rodzin
* udział w radach
3
pedagogicznych
* ilo prelekcji i wykładów
6
* liczba uczestników zaj
29
warsztatowych

289
1.133

320
716

441
425

471
440

531
470

14

10

4

-

1

8
18

3
14

5
-

15

4

20

1

5

1
-

10
40

W okresach sprawozdawczych , w tym w latach 2005 , 2006 ilo przyj tych przez poradni
dzieci i młodzie y wynosiła odpowiednio:
2002/2003 – 1.074 osoby , 2003/2004 – 1.114 osób , 2004/2005 – 858 osób,
2005/2006 – 979 osób , w 2005 roku – 800 osób , w 2006 roku – 1.156 osób.
Ilo pracowników poradni w przeliczeniu na etaty realizuj ca statutowe zadania poradni:
* w latach 2004 – 2006; logopeda – 0,5 etatu , psycholog – 1,5 etatu , pedagog – 1 etat,
doradca zawodowy – 0,5 etatu,
* roku 2003 – ilo etatów logopedów , pedagogów , doradców zawodowych jak wy ej oraz
psycholog – 2,5 etatu.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w ksi ce kontroli jednostki.
Protokół sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach.
Kontrolowana jednostka mo e zło y zastrze enia w formie pisemnej do faktów uj tych
w protokole w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu oraz wyja nienia do ustale
zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
Podpisy osób reprezentuj cych
kontrolowane szkoły
p.o. DYREKTORA
mgr Mariusz Wielebski
Otrzymałem 2007.05.14
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