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Warszawa, dnia czerwca 2011 r.

Minister Środowiska

BKiAW kr-0941-2/i5^M/l 1/ew

Pani
Anna Kowalska 
Dyrektor
Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie upoważnienia nr 5/2011 z dnia 11 marca 2011 r. wydanego przez Ministra Środowiska 
przeprowadzono kontrolę problemową w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku w zakresie:

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

Ustalenia kontroli opisano szczegółowo w protokole z kontroli podpisanym przez Panią Dyrektor 
w dniu 18.04.2011 r. (data wpływu do Ministerstwa Środowiska -  19.04.2011 r.).

W załączonym do protokołu kontroli piśmie nr ZSL.D-09106/2011 z dnia 18.04.2011 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 posiada Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 22 
2007/2008 z dnia 26.06.2008 r.

W § 3 pkt 4, ppkt 7 w/w Regulaminu Organizacyjnego zapisano, że do zakresu kompetencji
. . . ł fs j\ jj£p TARIi - s. .
i odpowiedzialności Głównego Księgowego należy: „sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją
środków trwałych, sprzętu szkolnego oraz rozliczanie inwentaryzacji”.

 



Zapis taki jest niezgodny z art. 4 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) z którego wynika, że odpowiedzialność za przeprowadzenie 
inwentaryzacji w formie spisu z natury ponosi kierownik jednostki.

W aktach osobowych Głównego Księgowego znajduje się zakres czynności, podpisany 
w dniu 17.02.2011 r.; brak jest natomiast powierzenia obowiązków w zakresie m.in. prowadzenia 
rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi 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. zm.).

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 20 z dnia 23.06.2008 r. wprowadzono w ZSL w Zagnańsku zasady 
(politykę rachunkowości). Aktualną politykę rachunkowości w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 14 z dnia 
3.01.201 lr.

Polityka rachunkowości spełnia wymogi określone w 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.).

Uzupełnienia wymagają zapisy w zakładowym planie kont, będącym załącznikiem do polityki 
rachunkowości. Należy określić przy opisie konta 011 „Środki trwałe” i 013 „Pozostałe środki trwałe”
-  kryterium wartościowe dla tych środków; można w tym celu posłużyć się kryterium wartościowym
0 którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Polityka rachunkowości zawiera w pkt 4 „ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych” zapisy 
dotyczące „metod i terminów inwentaryzowania składników majątkowych”.

Jednak zapisy te nie wyszczególniają takich zagadnień jak m.in.:
- określenie w zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji terminów rozpoczęcia
1 zakończenia inwentaryzacji,
- składanie oświadczeń przez osoby materialne odpowiedzialne o przekazaniu dokumentów do 
księgowości,
- podanie osoby wyceniającej spis z natury,
- terminy złożenia wyjaśnień przez osoby materialnie odpowiedzialne w sprawie różnic 
inwentaryzacyj nych,
- termin przedłożenia kierownikowi jednostki przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 
materiałów (np. sprawozdania) z czynności spisowych, zawierających propozycje rozliczenia różnic 
inwentaryzacyj nych.

Art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 
z późn. zm.) określa minimalne wymogi dotyczące zasad przeprowadzania inwentaryzacji.

W/w zasady winny stanowić podstawę do opracowania własnej procedury wewnętrznej, dotyczącej 
przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Szkoły.

2



B. Zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

ZSL w Zagnańsku ma nieuregulowany stan prawny nieruchomości, gdyż budynki znajdują się na 
stanie Szkoły, ale grunty są własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Zagnańsk. Sposobu 
korzystania z nieruchomości przez ZSL w Zagnańsku nie reguluje umowa najmu lub dzierżawy 
zawarta z Nadleśnictwem Zagnańsk. Szkoła podjęła działania mające na celu uregulowanie tego 
zagadnienia, występując za pośrednictwem Ministra Środowiska do Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych o przekazanie nieruchomości w użytkowanie. Uzyskanie przez ZSL w Zagnańsku 
przejrzystego prawa dysponowania nieruchomością jest niezbędne do pozyskiwania środków 
finansowych na prowadzenie prac remontowo -  budowlanych w ramach priorytetowego programu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt „System Zielonych Inwestycji -  
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

ZSL w Zagnańsku przeprowadza 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, sporządzając z nich protokoły. Kontrole powyższe nie obejmują jednak wszystkich 
budynków będących na stanie Szkoły i odbywały się bez udziału osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane, Wymienione protokoły z kontroli nie zawierały również informacji o sprawdzeniu 
wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Wymiary budynku Szkoły oraz internatu powodują, że powinny być dokonywane kontrole okresowe 
co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, a osoba dokonująca 
kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

W aktach osobowych Kierownika Gospodarczego znajduje się zakres czynności, podpisany 
w dniu 15.02.2011 r., brak jest natomiast powierzenia obowiązków w zakresie uprawnienia do 
prowadzenia książek obiektów budowlanych.

Decyzją z dnia 6 czerwca 2007 r. (zn. MZ-5581/6/07) Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach nakazał m.in. wykonanie drogi pożarowej o wymaganych przepisami prawa 
parametrach, wskazując termin jej wykonania do dnia 30 czerwca 2010 r. Decyzją z dnia 24 sierpnia 
2010 r. termin realizacji powyższego zalecenia, na wniosek ZSL w Zagnańsku, został przedłużony do 
dnia 30 sierpnia 2011 r. Powyższe zalecenie nadal nie jest realizowane, gdyż jego realizacja pociągnąć 
musi za sobą przebudowę części ogrodzenia, wykonania nowego wjazdu oraz usunięcia kilku drzew.

ZSL w Zagnańsku posiada ustalony cennik za wynajem pomieszczeń w budynkach Szkoły i internatu 
obowiązujący od 3 września 2007 r. zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Należałoby rozważyć jego 
aktualizację ze względu na długi czas jaki upłynął od zatwierdzenia.

W budynkach użytkowanych przez ZSL w Zagnańsku znajdują się trzy mieszkania, w których zawarto 
umowy najmu, jednak brak w aktach sposobu ustalenia stawki czynszu za najem. Według wyjaśnień 
Dyrektora ZSL w Zagnańsku czynsz mieszkaniowy ustalany był w oparciu o szacunkowe koszty 
poniesione przez Szkołę za wywóz nieczystości stałych, oświetlenie klatki schodowej, wykonanie 
napraw głównych ciągów wodnych i kanalizacyjnych, malowanie ścian i sufitów klatki schodowej 
oraz utrzymanie jej w czystości, ale nie przedstawiono pisemnej kalkulacji tych kosztów. Ponadto 
zastrzeżenia budzi sposób informowania najemców o nowych opłatach za media pismem, a nie 
aneksem do umowy, jak to przewiduje § 11 umowy najmu. Dodatkowo umowy najmu lokali
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mieszkalnych w niewystarczającym stopniu zabezpieczają interes Skarbu Państwa, gdyż nie zawierają 
zapisów o waloryzacji stawki czynszu choćby o roczny wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa 
GUS.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego w zakresie odpowiedzialności za 
przeprowadzanie inwentaryzacji w formie spisu z natury do wymogów art. 4 ust 5 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

2. Sporządzenie powierzenia obowiązków Głównemu Księgowemu w zakresie m.in. 
prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 
o którym mowa w art. 54 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o z finansach publicznych 
(Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3. Rozważenie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w oparciu o zapisy art. 26 i art. 27 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 
z późn. zm).

4. Monitorowanie sprawy uzyskania przejrzystego prawa dysponowania nieruchomością, na 
której posadowione są zabudowania Szkoły.

5. 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 dwa razy w roku, przez uprawnione 
osoby, z weryfikacją wykonywania zaleceń z poprzednich kontroli oraz informowania
0 wynikach kontroli Właściwych organów.

6. Uzupełnienie zakresu czynności Kierownika Gospodarczego o uprawnienie do prowadzenia 
książek obiektów budowlanych.

7. W przypadku braku uzyskania pełnego prawa dysponowania nieruchomością, dążyć do jak 
najszybszego uregulowania stanu prawnego nieruchomości w części dotyczącej wykonania 
drogi pożarowej, by możliwe było zrealizowanie zalecenia z decyzji Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 6 czerwca 2007 r.

8. Rozważenie dokonania nowelizacji cennika za wynajem pomieszczeń w budynkach Szkoły
1 internatu.

9. Sporządzenie kalkulacji stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i wprowadzenie do 
umów zapisu o sposobie jej waloryzacji oraz o przestrzeganie zasady, że zmiany postanowień 
umów najmu lokali mieszkalnych należy przeprowadzać aneksami do umowy.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Panią Dyrektor 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.

Pan Krzysztof Janeczko - Dyrektor Departamentu Leśnictw

Do wiadomości:

Biuro Kontroli 1 Audytu Wewnętrznego 
Dyrektor

Andrzej ZbySut
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1 ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH 
-  im. Romana Gesinga 

26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 4 
te)./fax 041 300 11 41, 041 300 10 75 

woj. świętokrzyskie

Zagnańsk, dnia 05.07.201 lr.

) t r .o h  II

Pan Janusz Zaleski '
Podsekretarz Stanu 

Główny Konserwator Przyrody
r

Ministerstwo Środowiska \ 
ul. Wawelska 52/54 
00 - 922 Warszawa

W odpowiedzi na pismo BKiAWkr-0941-2/25714/1 l/Ew z dnia 
08 czerwca 201 lr. w sprawie wystąpień pokontrolnych Zespół Szkół Leśnych 
im. Romana Gesinga w Zagnańsku przesyła następujące wyjaśnienia:

Ad. 1. Zmieniony został zapis Regulaminu Organizacyjnego w zakresie 
odpowiedzialności za przeprowadzania inwentaryzacji w formie spisu 
z natury do wymogów art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
Nowy regulamin został wprowadzony w życie zarządzeniem nr 23 Dyrektora 
Szkoły z dnia 05.04.201 lr.

Ad. 2. Sporządzone zostało powierzenie obowiązków głównego księgowego 
w zakresie m. in. prowadzenia rachunkowości jednostki oraz wykonywania 
dyspozycji środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.)

Ad. 3. Nowa instrukcja inwentaryzacyjna zgodna z zapisami art. 26 i art. 
27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 
152, poz. 1223 z późn. zm. ) została wprowadzona w życie Zarządzenie 
Dyrektora Nr 25 z 10 maja 201 lr.

Ad. 4. W sprawie przejrzystego prawa dysponowania nieruchomością, na której 
posadowione są zabudowania Szkoły z informacji uzyskanej w Nadleśnictwie 
Zagnańsk wynika, że Nadleśnictwo przystąpiło do prac mających na względzie 
uzupełnienie wymaganej dokumentacji w celu przekazania w użytkowanie 
Szkole nieruchomości.
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Ad. 5. Coroczne kontrole techniczne obiektów budowlanych dostosowane 
zostały do wymogów art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Zgodnie z zarządzeniem 
Dyrektora Szkoły nr 25 z maja 201 lr. powołana została komisja, w skład 
której weszła osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, która 
będzie prowadziła weryfikację wykonanych zaleceń z poprzednich kontroli 
oraz będzie odpowiedzialna za informowanie o wynikach kontroli właściwe 
organy.

Ad. 6. Zakres czynności kierownika gospodarczego został uzupełniony
0 uprawnienia do prowadzenia książek budowlanych.

Ad. 7. Wykonanie drogi pożarowej zgodnie z zaleceniem decyzji Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarowej w Kielcach z dnia 06 czerwca 
2007r. będzie mogło być realizowane po uzyskaniu pełnego prawa dyspo
nowania nieruchomością.

Ad. 8 Nowelizacja cennika za wynajem pomieszczeń budynku szkoły
1 internatu będzie dokonywana co dwa lata. W przypadku znacznego wzrostu 
cen wdanym roku (powyżej 10%) ogłoszonego przez Prezesa GUS 
nowelizacja cennika nastąpi po roku.

Ad. 9. Kalkulacja stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych dokonana 
będzie na podstawie wszystkich poniesionych kosztów związanych z utrzy
maniem lokalu mieszkalnego. Waloryzacja stawki czynszu będzie dokonywana 
raz w roku na podstawie rocznego wskaźnika inflacji ogłoszonego przez
Prezesa GUS.




