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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia nr 7/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - zespół kontrolny 
Ministerstwa Środowiska przeprowadził kontrolę problemową w Technikum Leśnym w Rogozińcu 
w zakresie:

A. Gospodarki finansowej.
B. Zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Ustalenia kontroli opisano szczegółowo w protokole z kontroli podpisanym przez Pana Dyrektora 
w dniu 16.05.2011 r. (data wpływu do Ministerstwa Środowiska -  18.05.2011 r.).

W załączonym do protokołu kontroli piśmie nr TL 0911/01/1 lz dnia 16.05.2011 r. wyjaśniono, że 
stwierdzone w czasie kontroli uchybienia zostały już usunięte bądź niebawem zostaną usunięte.

Takie działanie Dyrekcji Szkoły należy ocenić pozytywnie, niemniej zgodnie z obowiązującymi 
procedurami kontroli w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Środowiska 
wystąpienie pokontrolne jest wymaganą częścią dokumentacji pokontrolnej w sytuacji wystąpienia 
uchybień bądź nieprawidłowości stwierdzonych w protokole kontroli.

Analizując przedstawioną do kontroli dokumentację, zespół kontrolny stwierdził w zakresie:

A. Gospodarki finansowej:

Szkoła działa na podstawie Statutu Szkoły, który określa m.in.: cele i zadania Szkoły, opgany 
Technikum i ich kompetencje, organizację pracy, zadania nauczycieli i innych pracowników TL. \ 
Szkoła posiada również Regulamin Pracy ustalający "organizację i porządek w 
związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.(...)”.
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Statut Szkoły ani też Regulamin Pracy nie określają zadań takich komórek organizacyjnych 
i samodzielnych stanowisk jak: komórka finansowo-księgowa, stanowisko głównego księgowego, 
stanowisko d.s. kadr.

W rozdziale 8 Statutu „Postanowienia końcowe” zawarto zapisy dotyczące „obsługi finansowo -  
księgowej”. Nie jest to jednak zakres zadań realizowanych przez komórkę finansowo -  księgową czy 
też Głównego Księgowego. W części tej zapisano, że: „TL w Rogozińcu jest jednostką budżetową. 
Obsługa finansowo -  księgowa prowadzona jest we własnym zakresie. Odpowiada za nią Główny 
Księgowy. (...) TL w Rogozińcu jest jednostką działającą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami (ustawa o rachunkowości i ustawa o finansach publicznych)(...) ”.

W aktach osobowych Głównego Księgowego brak jest odrębnego powierzenia obowiązków 
i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej Szkoły o którym 
mowa w art. 53 ust 2 i art. 54 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Polityka rachunkowości Szkoły wprowadzona na podstawie wymogu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) nie zawieara opisu 
systemu przetwarzania danych o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 3c w/w ustawy o rachunkowości.

Kierując się zapisem art. 69 ust 1 pkt 3 w/w ustawy o finansach publicznych, który mówi, że 
zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do 
obowiązków kierownika jednostki, Dyrektor Szkoły wprowadził Zarządzeniem nr 5/2011 z dnia 
27.01.2011 r. Regulamin Kontroli Zarządczej. Regulamin powyższy zawiera m.in. kodeks etyczny dla 
nauczycieli oraz kodeks etyczny dla pozostałych pracowników administracji Szkoły.

Szkoła posiada także inne procedury wewnętrzne takie jak: regulamin w sprawie określenia zasad 
przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania 
wydatków finansowych ze środków publicznych oraz ich kontroli.

Wszystkie wymienione procedury wewnętrzne wprowadzane są zarządzeniami Dyrektora Szkoły. 
Jedyna uwaga w tym zakresie dotyczy sposobu zapoznawania z procedurami pracowników Szkoły. 
Nie wszyscy pracownicy zostają zapoznani z instrukcjami, regulaminami i innymi procedurami 
wewnętrznymi.

W zakresie inwentaryzacji stwierdzono następujące uchybienia:

Brak jest zarządzenia Dyrektora Szkoły w sprawie przeprowadzenia w/w inwentaryzacji, 
zawierającego m.in. takie informacje jak:
- składniki majątkowe objęte inwentaryzacją,
- skład komisji inwentaryzacyjnej,
- planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia czynności spisowych.

Brak jest ponadto protokołu komisji inwentaryzacyjnej z czynności spisowych.

Osoba odpowiedzialna za w/w magazyny nie złożyła oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.
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B. Zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

Technikum Leśne w Rogozińcu posiada uregulowany stan prawny nieruchomości, która stanowi 
własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 3,8429 ha. Na podstawie decyzji Starosty 
Świebodzińskiego z dnia 31.12.2007 r., wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, 
przedmiotowa nieruchomość z dniem 1 stycznia 2008 r. została przekazana nieodpłatnie na czas 
nieoznaczony w trwały zarząd ww. Szkoły na cele statutowe związane z prowadzeniem działalności 
publicznej edukacji młodzieży na poziomie ponadregionalnym.

W zakresie czynności samodzielnego referenta ds. administracyjno-gospodarczych brak jest 
stosownego zapisu, z którego wynikałoby wprost, że obowiązek administrowania obiektami 
budowlanymi oraz obowiązek prowadzenia książek obiektów budowlanych należy do ww. 
pracownika.

Obiekty budowlane TL w Rogozińcu były poddawane okresowym kontrolom stanu technicznego 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 
1623 z późn. zmian.), co znalazło swoje odzwierciedlenie w odpowiednich protokołach kontroli. 
Przeprowadzano m.in. raz w roku kontrole terenu Szkoły, stanu technicznego budynków, wyposażenia 
oraz urządzeń technicznych, stosownie do przepisów art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) Prawa budowlanego, 
jednak kontrole powyższe odbywały się bez udziału osoby posiadającej uprawnienia budowlane a 
protokoły z tych kontroli nie zawierały też informacji o sprawdzeniu wykonania zaleceń z poprzedniej 
kontroli. Analiza zapisów książek obiektów budowlanych wykazała, że nie wszystkie informacje 
dotyczące przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy obiektu 
budowlanego były wpisywane na bieżąco do ww. książek.

TL w Rogozińcu posiada „Regulamin wynajmu pomieszczeń i przygotowania wyżywienia osób 
przebywających w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu” z dnia 1 czerwca 2005 r. Celowe wydaje się 
rozważenie aktualizacji w/w Regulaminu z uwagi na długi czas jaki upłynął od jego zatwierdzenia 
oraz z przyczyn formalnych, ponieważ nastąpiło przekształcenie Szkoły z Zespołu Szkół Leśnych na 
Technikum Leśne.

Grunt leśny o powierzchni 0,6533 ha wchodzący w skład nieruchomości będącej w trwałym zarządzie 
Szkoły nie posiada aktualnego opracowania określającego zasady i sposób prowadzenia gospodarki 
leśnej na przedmiotowym gruncie. Dokumentem takim powinien być plan urządzenia lasu 
sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, 
poz. 59 z późn. zm.).

W budynku szkolnym TL w Rogozińcu znajduje się jedno mieszkanie zajmowane przez byłego 
pracownika ww. Szkoły (emeryta). Zawarta umowa najmu na dzień kontroli nie była zaktualizowana. 
Umowa ta w niewystarczającym stopniu zabezpiecza interes Skarbu Państwa, gdyż nie zawiera 
zapisów o waloryzacji stawki czynszu.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Opracowanie regulaminu organizacyjnego lub wprowadzenie do innej procedury wewnętrznej 
zapisu dotyczącego m.in. komórek organizacyjnych, ich zakresu działania, samodzielnych 
stanowisk i podległość służbową stanowisk.
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2. Powierzenie w formie pisemnej Głównemu Księgowemu obowiązków i odpowiedzialności 
w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, o którym mowa w art. 54 ust 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zin.).

3. Złożenie przez osobę odpowiedzialną za magazyn artykułów spożywczych i magazyn 
gospodarczy oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.

4. Inwentaryzacje w formie spisu z natury przeprowadzać na podstawie zarządzenia w formie 
pisemnej Dyrektora Szkoły.

5. Zakończenie czynności spisowych dotyczących spisu z natury dokumentować protokołem 
komisji inwentaryzacyjnej z czynności spisowych.

6. Z wprowadzanymi procedurami wewnętrznymi zapoznawać wszystkich pracowników Szkoły.
7. Uzupełnienie polityki rachunkowości o wymóg wynikający z art. 10 ust 1 pkt 3c ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dotyczący opisu systemu przetwarzania danych.
8. Dostosowanie corocznych kontroli technicznych obiektów budowlanych do wymogów art. 62 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. 
zmian.), w tym w szczególności do ich przeprowadzania z udziałem osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane, przy jednoczesnej weryfikacji wykonania zaleceń z poprzednich 
kontroli oraz informowania o wynikach kontroli właściwych organów.

9. Uzupełnienie brakujących wpisów do książek obiektów budowlanych o przeprowadzanych 
badaniach i kontrolach stanu technicznego oraz dokonanych remontach i przebudowach 
obiektów budowlanych.

10. Dokonanie stosownej korekty zakresu czynności samodzielnego referenta ds. 
administracyjno-gospodarczych poprzez wprowadzenie zapisu o obowiązku administrowania 
obiektami budowlanymi oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych.

11. Rozważenie aktualizacji Regulaminu wynajmu pomieszczeń i przygotowania wyżywienia 
osób przebywających w Technikum Leśnym w Rogozińcu.

12. Zlecenie opracowania planu urządzenia lasu w odniesieniu do gruntu leśnego wchodzącego 
w skład nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Szkoły zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).

13. Sporządzenie kalkulacji stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego oraz wprowadzenie do 
umowy najmu zapisu o sposobie jej waloryzacji.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli zawartych w protokole oraz 
o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i realizacji zaleceń 
zawartych w tym wystąpieniu -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego pisma.

Dyrektor
A . T?. 2' b - ’j  kuł'

Andrzej Zbyłuf
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Technikum Leśne w Rogozińcu

W odpowiedzi na pismo BKiAWkr-0941-7/25715/1 l/Ew z dnia 08 czerwca 2011 r. dotyczące 

wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej przeprowadzonej w Technikum Leśnym w Rogozińcu 

Dyrekcja Szkoły informuje o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć 

i realizacji zaleceń zawartych w tym wystąpieniu.

1. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 14/2011 z 15.06.2011 r. został wprowadzony Regulamin Organizacyjny 

Technikum Leśnego w Rogozińcu.

2. Powierzono w formie pisemnej Głównemu Księgowemu obowiązki i odpowiedzialność w zakresie 

prowadzenia gospodarki finansowej, o którym mowa w art.54 ustl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

3. Osoba odpowiedzialna za magazyn artykułów spożywczych i magazyn gospodarczy złożyła oświadczenie 

o odpowiedzialności materialnej.

4. W Technikum Leśnym w Rogozińcu inwentaryzacje w formie spisu z natury będą przeprowadzane na 

podstawie zarządzenia w formie pisemnej Dyrektora Szkoły.

5. Na zakończenie czynności spisowych dotyczących spisu z natury będą dokumentowane protokołem komisji 

inwentaryzacje z czynności spisowych.

6. Informuję, że pracownicy szkoły informowani są przez Dyrektora Szkoły o wprowadzonych procedurach 

podczas zwoływanych zebrań pracowników i w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń. Aby usprawnić 

przepływ informacji każdy pracownik będzie podpisywał w Księdze zarządzeń, że zapoznał się z 

wprowadzonymi procedurami. „Zapoznałem się”.
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7. Dyrekcja Szkoły wystąpiła do firmy VULCAN o opis systemu przetwarzania danych -  opis 

systemu informatycznego zawierającego wykaz programów, procedur i metod zabezpieczenia dostępu 

do danych. Po otrzymaniu w/w opisu zostanie on dołączony do polityki rachunkowości.

8. Informuję, że w Technikum Leśnym w Rogozińcu okresowe kontrole- co najmniej raz w roku -  

polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych 

na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu będą dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane, a protokoły 

z w/w kontroli będą zawierały informacje o sprawdzeniu wykonywania zaleceń z poprzedniej kontroli.

9. Brakujące wpisy do książek obiektów budowlanych o przeprowadzonych badaniach i kontrolach 

zostały uzupełnione.

10. Wprowadzono zapis -  w formie aneksu do zakresu czynności samodzielnego referenta ds. 

administracyjno-gospodarczych o obowiązku administrowania obiektami budowlanymi oraz 

prowadzenia książek obiektów budowlanych.

11. Został zaktualizowany Regulamin wynajmu pomieszczeń i przygotowania wyżywienia osobom 

przebywającym w Technikum Leśnym w Rogozińcu.

12. Odnośnie do gruntu leśnego wchodzącego w skład nieruchomości będącej w trwałym zarządzie 

Szkoły informuję, że wystąpiliśmy o zmianę kategorii użytkowania gruntu na tzw. Zespół Parkowy 

(ZP).

13. Informuję, że czynsz za mieszkanie emeryta zamieszkałego w budynku szkolnym nie jest 

pobierany ponieważ nabył on prawo do mieszkania bezpłatnego zgodnie z art.54 ustawy Karty 

Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97,poz. 674 z póź.zm.) w miejscowości do 5 tyś. mieszkańców. Pan 

Jaśkowski przeszedł na emeryturę 01.09.1985 r. czyli zgodnie z kartą Nauczyciela przed zmianami w 

1992 r. Stąd nie ma obowiązku płacić za czynsz mieszkaniowy. Jednocześnie informuję, że pobierana 

jest opłata za media, która będzie waloryzowana. Zmiany dotyczące waloryzacji opłat za media 

zostały wprowadzone do umowy.

Z poważaniem 

Darz Bór

e-mail : tlrogoziniec@wp.pl, apawlowski@vp.pl, 
www.tlrogoziniec.pl
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