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ł,tł0,I,OKoł,
kontroli problemorł,ej prze1 lrorł,atizonej

w Zespole Szkól nr 33 Specjaln_vch dla Dzreci i Mlodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy

mieszczącytn się w ł3yclgclszczy przy ul. M. Curie-Skłodor,vskiej 4, w dniu 05 grudnia 2017 r.,
pTzęz pracorvnika l)cpartamentu }ldukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu
Marszałkowskiego W<|ewćldztwa KujawskotPomtlrskiego z stedzlbą w Toruniu, działĄącego
na podstawie dokumcntu zlecającego kontrolę. r,nak OI{-II-P.087.464.2017 z dnia
3 listopada 2017 t, Marszałka Wojewórlztr,va Kujar,vskc;-I'omorskiego upowazniającego do
przeprowadzeni a k otltr o'ri pr r,ez :

- Edytę Basiewicz - gł. spec.jalistę w 1)cpartarllencie l,,clukacji i Kształcenia Ustawicznego.

Data kontroli: 05.12.201'7 r.

Zakres kontroli: dotacja celowa na wvposażenie szkół v", podręczniki. materiały edukacyjne
i materiały cwiczcll irlrł c.

Okres objęty kontrolą: 2016 r.

przedmiot kontroli:
I)okumentacja clotyczącłr clotacji ccloivej na \Ą,yposź];:enjc szkół rv podręczniki. matertały
edukac_vjne i mateliały ćrviczcniowc,

ZAKIłES KONTIŁOLII

I. [JST'ALI{|{IA WSTĘPNE (ogólno-orgarriz:lca..inc)

1. Dane ogólnc
Zespól Szkól nr 33 Specjaln_vcfl dlrr Dzicci i Młotizieży Przewlekle Chorej
w Bydgtlszczy jcst placówką dzialającł1 na podst*wic:
r Rozporządr.enla Ministra lldultac:ii Narodoi,ł,ej z dnia 24 sierprria 2017 r, w sprawie

organtzacji kształconia oraz \Ą,arl}nk(lw i fbrrn reaiizowania specjalnych działań
opiekuńcztl-wychowarł,c,zych w przedszkoiacłr i szkołach specjalnych,
zorganiz,owallych w poclmiotach lccztliczyclr i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U.
poz. l654').

r ustawy z dnia 7 rł,rześnia 19!)] i,, o systenric ośrviaty (,Dz. t]. z, 2017 r.
poz.2198).

o ustawy z, clnja ItL grucinia ]Ul6 t,. [)r;_ru,tl oś.łiatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz, 5L),l, po,ż1,1. r,n:,).

. ustaw)/ l, dnia 2(l styglnja 1 9[i2 r. - Kal,tł },ll,ircz-v,cic1 a fi}r,, L]. ,z20I1 r. poz. 1 189),

. ustawy r, clnla 27 sicrpnia 2009 r. o lllransaclt publiczrr,o,eh (Dz,.|J, z,20|7 r. poz.2077),
r ustawy ,l, dnja 29 wrzcśrria 199,4. r, o rłlchl,tn]ło.wtlśc, tDz^ U. r,2016 t. poz. 1047

z poż,n. rln,).
. usta\łJ z dnia 5 czcrv;cit iC)!)8 r. {-) samorla(lzic ,nvojelvóclztwa (Dz. t,]. zż0I7 r. poz.

2096).
. ustawy z clniir 26 cz.ęrwca 1t)7,I r. Kt,clcks prac}- (i)z. U. ,l,2076 r. poz. 1666

zpożn",l:rn.)-



. Rozporz,ądrcnla Ministrałldukacjilrlarociowcj l,drńar,cLnta 1 sierpnia2017 r. wsprawie
szczegółor.vych kw,alifikacji wyrrraganych ocl na,"tczl,cicli (Dz. U. poz. I515).

. Statutu,

Dyrektorem kontrolowanc.j .jcdnostl<i .!cst Pani Izabela Maciejewska, którei powierzono
stanowisko dyrcktora Zcsptlłu Szkół nr 33 Spccjalnyclr dla Dzieci i Młodziezy Przewlekle
Chorej w Bydgoszczv [Jclrrł,ałąNr 26ll210l17 /-arz,ądu Woiervódz,Iwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnta 4 lipca 20L'l r. w sprawic powicrzcnia stanowiska dyrcktora Zespołu Szkół nr 33

Specjalnych dla ])zicci i Młoclziezy I'rzewleklc Clrorej w l}ydgoszczy.
Głównym księgowym jcst Pani Anna Sitarek. zatrudniona na zajmowanym stanowisku od dnia
02 maia2006 r.

W skład zespołu wchoclzą:
1 . Przedszkolc Spccj alnc rrr t] l dla l)zieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy,
2, Szkoła Poclstarł,orva Specjalna nr 52 dla l)zicci Przowlekle Clrorych w Bydgoszczy

wchodząca w skłacl Zcspołu Szkół nr 33 Specjalnyclr dla Dzicci tMłodzie,ży Przewlekle
Clrorej w l}ydgtlszczy.

3. Gimnaz-jtłnr Nr;ł2 Spcc.jalne w I}ydgoszczy.
4, XiX Liccr:m ()gćllnokształcącc Specjalnc dla Młod,zieży Przewlekle Chorej

w Bydgoszczy.
5. Pozalekcl,jrre za.jęcia wychow-awczc. które stanowią integralną częśc szkoły.

lJcznianri i wychowilnkanri zcspołu szktił są dzieci i młod,l,ie,ż, przebylvająca na leczeniu
rłz trzech zakładacl-i opieki zdrow<ltncj miasta l3ydgoszczy:

1. Woiewóclzkinr Szpitalu Dziecięcyrrr im. Jor,efa }]rrrdzińskiego w tsydgoszczy;
2. Szpitalu lJnirł,crsytcckinr nr 1 inr, dr. Ą. Jurasza w l3ydgoszczy;
3. Wojewodzkim Szpitalu Obscrrł,acyjno 'l,akażnym lm. Tadeusza Borowicza

w I}ydgoszczy.

Podstawowym celetn clziałalności cdukacyjnej szkoły jest możliwie jak najpełnt€lszarealtzacja
plogramu kształccnia, wychowania i przygolowanic do zycia społecznego uczniów oraz
wspomaganie rv dostępnyryl nauczvciclotn zakrcsie. procęsll iclr leczenia i rehabilitacji.
Z,adantęm szkoły jcst kontytruowanjc narrki zc szkoły macierzl,slcj. a 1ynr samym zapewnienie
ciągłości nauki i uzyskanic promocji bcz opóznicń,
Szkoła udzie la ltcztriom polnoc}, psychologiczno pedagogicznej polegającej
fia rozpoznawaniu i zzłspokajaniu indyrvidualnych potrzcb rozrł,ojowych i edukacyjnych oraz
Tozpoznawaniu indyr.vidualnyclr mozliwości psychofizl,cznycll ucznl,a.

2. Welvnętrznc rcgulacje organizacyino-prawne

Zespoł Szkoł nr 33 Spccjalnych clla l)zieci t Młod,zież,y l)r,zewleklc C'horej w Bydgoszczy
po siada Statuty prz1, j ętc pr,/,c,/, I{adę Pedagcl gi czną :

- Stattrt Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla l),z,icci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszc,zy w l3ydgoszczy stanor,viącv l,ałąc,ł,r,ik Nr 2212017 do l]chwały Nr 22lż0l7 Rady
Peclagogiczncj Zespołu Szkoł Nr 33 Specjalnyclr dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy z. dnia 22 listopada2.}I7 r..
- Statut Przedszkola Spccjalnego rrr 81 clla l)zieci Przer,vlekle Choryclr w Bydgoszczy
wchodzącego w skłaci Zespołu Szkoł nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MŁodzieży Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy stanowtący 7,ałącznik clo lJchwały Nr 18/2017 Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół rrr 33 Spccjalnyclr clla l)zicci l Mł<>dz,je,ż1 Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
z, dnta 22 listopaclaż()17 r.,



- Statut Szkoły Poclstawowej Specjalnej nr 52 clla Dzieci Przerł,lekle Chorych w Bydgoszczy
wchodzącej w skład Zcspołu Szkół rrr _i3 Spccjalnyclr dla Dzieci tMłodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy stanowlący załąc,lnik do Uchlvały Nr 19l20I7 Rady Pedagogicznej Zespołu
Szkół nr 33Spcc.jalnych clla Dzicci i Młtldziezy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
,z dnl,a 22 listopad a 2017 r..
- Statut Gimnazjurrr Nr 42 Spccjalrrego w l}ydg<)s,zc,zy stanowiący załączntk do Uchwały
}\r ż)lZ}l]I{ady Pedagogicznej Zcspołu Szkół Nr 33 Specjalnyclr dla Dzieci t Młodzieży
Przewlekle Chore.j w }}yclgoszcz,y z. dnta 22 listopadaż0I7 t.,
- Statut XIX Liccum Ogólnokształcąccgo dla Młodzież5l Prr"*lekle Chorej w Bydgoszczy
stanowiący z,ałącznik drl /,ałąc,znik do tJchwały Nr 2ll201,7 Rady Pedagogicznej Zespołu
Szkół Nr 33 Spec.jalnycli dla |)z,ięcl i Mł<>dz,icży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy z dnia
22 listopada2017 r"

orazarkl,lsz organizacl,iny na rok szkolny ż01712018 wraz z aneksami:
- nr 1 obowtą,zttiąc1, ocl dnia 01.09.2017 r,.
- nr 2 obowiązu.lący od dnia 25.09,20l] r.,
- nr 3 obowlązujący od dnia 23.10.201] r.,

zatwietdzonymi przez organ prowadzący, z, lpoważnienia Marszałka przez Dyrektora
Departamentu Edukacji i Kształcenia lJstawicznego l_}rzędu Marszałkowskiego Województwa
Kuj awsko-Pomorskic go w'I'oruniu.

II. Kontrola.

Ustalenia szczegółowc:

W ramaclr kclntroli przeprowadzotrcj przez Dcpartament lidukacji i Kształcęnia
ustawicznego, Dyrektor /,espoł Szkół Nr 33 Specjalnych dla l)zieci i Młodzieży Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy prz,edłożyła kontrolującemrr następujące dokumenty w zakresie dotacji
celowej na wyposażenic szkół w podręczniki. materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:

1. Zarządz,enie l)yrcktora Zespołu Szkoł Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży
Przerł,leklc Chorcj rł, Bydgos7,cl,y nt I5l2015 l dnia 01.09.2015 r. w sprawie
wprorvadzcnia proccclury wypozyczania i udostępniarria podręozników, materiałów
edukacyjnych i cwiczeniowych zakupionych z dotacii celowej w Zespole Szkół Nr 33
Specjalrrych dla l)zieci i MłodzieżyPrz,ewlekle Chorej w Bydgoszczy;

2. Z,arządzente Dyrcktora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży
Przewlekle Chore.j w Bydgoszczy nr Il12015 ,t, drria 15.0.2015 r. w sprawie
wprowaclzcnia zcstar,rłl podręczników obor,viąz,t1ących w placówce od 1 września
]0 l 5r.

3. Faktrrry dotyczącc zakr-rpórv w ratnach dotac.ii:
- Iiaktura va1 nr 5030334092 l, dnla 0(1.0] .2016 r lla kwcltę 1.664.40 z,ł,

- Faktura vat nr -5030352349 
,l dnia 16.08.2016 r. na kwotę 4.158,30 zł,

- Faktura vat nr 2016ĄjVI) lKNIGl22094 z, dnia 19.09,20 ] 6 r. na kwotę 383.25 zł,
- Faktura vat nr 5030382722 z dnia29.08.2016 r. na kłvotę 5],60 zł.
- Faktura vat nr 2016|FYZAD|KMG|41J z, clnta 15.12.2016 r. nakwotę 136,50 zł.

III. [Istalenia końctl,łve.

W wynil<u przopr()wadzorre.j ana|l,z,5, i wyjaśnieri udziclonych przez panią Dyrektor
stwierdzono:

Wojewocla Klłjawsko-I)omorski. na podstawic ar1. 22 ar: ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzęśnia
199l r. o systemic oświaty (Dz.U. z,2016 T, poz, 1943 r,po,żn.,zm.) oraz afi.. 13 ust. 1 pkt 1



ustaw}, z dnia 30 rnaja 2O14 r, o zmiarric uslawv cl systctnie ośrł,iaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. L} , poz,. 81 l ,t, poź,n. 7,m.) rezcrwa celclwa poz,. 26 ustawy budzetowej na 2016 r,,
określił plan dotac.ji na 2016 r. cila Sarnorządu Wo.jewództwa Kuiawsko-Pomorskiego
z przeznaczenicm tra udziclcnic jedrrclstkom sanrorządl tcrytorialncgo dotacji celowej na
wyposazenie szkół w podręczniki. materiały edukacyjne i rnateriały ćwiczeniowe, zgodnie
z decyzją:
- Nr WFB.I.3120.3.36.20161145 z dnta7 cz,erwca2016 r..
- Nr WFB.I.3120.3.51.20161162 z, dnia 3 sierpnia ż016 r..
- Nr WFB.I .3|20.3.70.2016 z, clnia 28 wrzcśtria ż016 r..
- Nr WFB.I.3120.3.79.2016 z, dnia 26 pażllziernlka2016 r.

Na podstarvic infbrmacji niczbęclrrej dla ustalolria wysokości dotacji celowei złożonej
przezZ,espoł Sz]<clł Nr 33 Spccjalnych dla l)zicc tiMlrldzież,1, l)rzcwlekle Chorej w Bydgoszczy
w Bl,dgoszc7,y o uc]ziclcnie clotacji celowe.j w 20l6 r. jednostka otrzynrała plan zgodnie
z uchwałą Nr 261932116 /,arządu Wo"ierł,odztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnta 29 czerwca
2016 r.,Ę.:

dzia] 801 . 1,oz,dział 80102 §4240 kwotę 2.455.32 zł,
dział 801 . roz,dzjał 80] 1 1 §4240 kwotę 4.504.84 zł,
Zgodnie ze złożoną dyspozycją wypłaty jednostka otrzymałaśrcldki na I dekadę sierpnia

2016 r. w kwocie :

dział 80 i . l:<>zrlział 80102 l<wotę 2.455.32 ,l,ł,

dział 80 l ^ raz,dliał źt01 1 ] kwotę 4.504,84 l,ł.

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzicci i Młodzież,y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
w Bydgoszczy wydatkował środki zgodnic ,z poniższym:

dział 801 .roz.dz^80l02 §4240 kwotę 2.I84.I5 zł,
dział 801 .rr.,z,dz,80111 §4240 klvotę 4.215,90,zł.

Otrzymane środki zostały rł,yclatk<lwane ne zakup podręczników, materiałów
edukacy.jnych i maloriałów ćwiczcniowych. zgodrrie ,t, pt,zedstawionym ponizej stanem
laktycznynl tltlk LltncI ttlit,i i :

FAKTURA NI{ PRZEZNACZENIl]
5030334092 z dnia
06.01.2016 r

503035ż349 z, dlia
l6.08.20l6 r.

źó i o7lVńl r ń <-, t zz łl9 Ą

z, dnia l9.09.20l6 r.

5030382122 z drlia
29.08.2016 r,

KW()],A
l 664,40

4 l śb.30

isr")j

51.60

Zakup podręcznikórv i ćwiczeń do Szkoły Podstawowej w
ramaclr dotacii celowe| na kwotę 1.66Ą,40 zł

7,akup pnaręcŹńit<O* i i"iióiiułO* Ó*iĆŻńlo-*y.l-l i do
Ginrrlazjum w ralłlach dotacji celowej na kwotę Ą.l58,30 zł

'/,aku,p

ratrrach
tnateriałów cwiczeniowych do Szkoły Podstawowej w
dotacji celc,we.i rla l<wotę 3B3,25 zl

.Z.alttili pó,lrę.riiiliO* dó Gi,,,,,uz.jLrtn w ,rńu.:t-, aor*1 *l"*"L
na krvotę 5].60 z,]

i ó1 6i; i F i ż, iól kru c: t ą l l l36.50 l,akl:p lrlateriałór,v ćwiczcrriowy"ii aó Śri.ą roóiia*o*ej w
,z dnia 15,l2.2{)16 r. ralllirclr dotac.ji celowej lla l<wcltę 136,50 zł

I{AZllM 6 400,0.5 r,v t,yln zal<upy
Podstawowej
4.2l5,90z,ł

*I.uii-,i.t-l doticji celowej do Śiro§
na kwcltę 2,ltl4,15 zł, do Girnnazjum na kwotę

Zwrot niewykorzystanych śroclkow z tytułu dotacji został dokonany zgoclnie zpontższym:
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Z informacji cltrzymanej od Dyrcktora Zespołrr Szkoł Nr 33 Specjalnych dla Dzieci

t Młodzie,,, przervletlc Cńorcj w l]}vdgoszczy w ramaclr otrzytnanej clotacji na zakup

podręcznikow, ,oatc.iułorv cdtrkacyinyĆh I*u,"iiułrrw ćwiczeniolvych zakupione zostały"

_ do Szkoły Poclstalłtlwcj poclręcznilri i ćrł,iozenia clla 15 uczniów olaz dodatkowo

7 podręcznikow,z 1_1,$,agi ,,,o 3'""rpuły 
"Juku"l,jnc 

w klasie iII oraz 4 zespoły edukacyjne w

klasie V,
_ do Gimn azĄum podreczniki i ćwiczenia clla 12 uczniów oraz dodatkowo 5 podręczników

z uwagi na 5 zespołów cclukacyjnych, t ._l^, 1._ l^+^^ii ,_olnr
Przedstawione inlbrmacjc są,goar.. zlłc-lzlic,,eniem wykclrzystania dotacji celowej otrzymane;

w 2016 r. na *y|,rrur",",ic szkoły podstar,vowcj/girnnazjrrm \Ą, podręczniki, materiały

edukacyjne lub rnatcriały cwiczcnio." ,łoro,-,"go pir", zespoł Szkoł Nr 33 Specjalnych dla

Dzieci t' Mło dz,\e ż,_v t'rzcwlckl c Clro rcj w l }yd go szczy,

PrzędŁoż,r>nr: fbl<tur,v dotyczące .uy.luil.n* na zalrr_rp poclręczników, materiałów

edukacyjnyclr i trratcriaitiw ćwiczcrliowy.t] ,ą uzasaclnione pod względem celowościowym

i gospodarczym. Opis l'al<tLłr ,/,aullera"

- infórmacj ę o pl:7ezflaczcniu clokonancgo zakuptt,

- zrodlo finanstlwatlia,
- podział kosztów r"la typ szkoły,
- opis każdej pozl,cji faktury pT,zaznaczcnle,

_ pieczęcie z poclpisami Dyicktora l,ani Izabeli Maciejcwskiej oraz Głćlwnego księgowego _

Pani Anny Sitarek.

La|eceniaz

Na tym protolrół zalrtlńczono,

protokół niniejszy sporząclzono ,w clrł,(lclr jcclnobrzmiących cgzemp\arz,ach i po uprzednim

,zapoznaniu się z jcgo trcścią. poclpisatltl"

Jedenegzemplar,l'protokołtrpozostawic)noWkontrolowaneiicdnostce.

Dyrektor Zcspołu Szlioł rrr 33 Spccjalnyclr clla l)zieci lMłodzieżY Przerł'lekle Chorej

w Bydgoszczy [,ani |,,abela Maciejewsia Źostńa__7apo'nal7a z Regulaminem kontroli

wykonywanej p,lez clepartamenty irzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Kujawsko_

Pomorskiego w itlrunilt. stanowiącym zńąc,znik d9.rrclrwały Nr 4211534lI3 Zarządu

Wojewodztwa Kqjawsko_pomorskiegó z, dnia2I paż,dziernika 2013 r, w sprawie ustalenia

Regulaminu j.w.

DotreŚciprotokclłlrnicw1-1icsiol1ou\Ą'agizastl.zcŻeń.
Niniejszą kontrolę oclniltowatto rv książcc kolltroli.icdnostki poc1 nr 28,

Dcl treści protokołu llic rvtricsiono Llwag t,zastrze,żei,l,

Podpis kontroluj ąccgil :

DATA
Zyś9TU

30,1ż.ż0
30.12.z0

i<ŃórA 
'l

ZWRol,U l__
2] !.I7 L

288,94 L _

t.

I'odpis clyrektora j ednostki:


