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użytku służbowego"

PRoToKoŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej

w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodziezy Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy

w Bydgoszcry przy u1. M. Curie-Skłodowskiej 4, w dniu 19 stycznia
2022 r") ptzęz pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Wojewódźwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, dziŃających na podstawie
dokumentu zlecającego kontrolę, znak OR-II-P,081"2.2022 z dńa 13 stycznta 2022 r"
Mar'szńka Wojewódżwa Kujawsko-Pomorskiego upowazniającego do przeprowadzerua
mleszczącym się

kontroli przez:

Edytę Basiewicz - głównego specjalistę w Departamencie EdŃacji,
Iwonę Wieczerzak - głównego specjalistę w Departamęncie Edukacji"
Data kontroli: 19.01.ż022 r.

zakres kontroli:
- zgodnie z art. 68 ust" 1 pkt 5 t 12 oraz ust. 5 ustawy z dńa 14 grudnia 2016 r" Prawo
oświatowe:sprawy zNvtązanę z dysponowaniem środkami określonymi w planie finansowym
szko§ lub placówki; wdrńanle odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewnlających zgodnośćprzetwarzania danych osobowyeh przęz szkołę lub placówkę
z przeplsaml o ochronie danych osobowych; sprawy zuvlązanę ze splawowaniem funkcji
kierownika za]<ładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami ;
- zgodnie z art. 7 ust" 2 plKr 5 ustawy z drua 26 styczńa 1982 r. Karta Nauczyciela:
zapewnienie odpowiednich warunków otguttzacyjnych do realizacji zadń dydaktycznych
i opiekuńczo -wychowaw czy ch;'
- zgodnie zalt- 68 ust. 1 pkt 1,3,4,6,7,9,10 i 1I orazust. 6 ustawy zdńa 14 grudnia 2016r"
Prawo oświatowe,art. 6 ustawy z dńa 26 styczrna 1982 r" Karta NauczycieIa: orgaruzacja
placowki i jĄ bteżąca dztałalnośó;
- zgodnie z art. 7 ust" 2 pkt 2-4 i plct 6 ustawy z drua 26 sĘczńa 1982 r. Karta Nauczyciela:
doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektora. ;
- wydatkowanie środków pod względem celowości w zakresie dotacji podręcznikowej na
w)posazenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Okres objęĘ kontrolą: 202l r.

przedmiot kontroli:

.
.
.
.
.
.

Dokumentacjapracownicza"
Dokumentacja dotyczącabteżącej działalnościjednostki.
Dokumentacja dotycząca doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektora.
Terminowość ptzekazywanychsprawozdań.
Dokumentacja księgowa z I kwartału2)2l t",
'Dokumentacja dotyczącawydatkowania środków pod względem celowości w za}resie
dotacji podręcznikowej na wyposazenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe.
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Dane ogólne

.

zolgan|zowanych
poz. 1654),
ustawy z drlla 14 grudnia 2076

USTALENIA \rySTĘPNE (ogólno-organizacyjne)

Chorej
Zespoł Szkół ff 33 Specjainych dla Dzieci i MłodzieżyPrzewlekle
w Bydgoszczy jest placówką dzińającąna podstawie:
'. "rorpuriądzónta Ministra Edukacji Ńarodowej z dnla 24 sierpńa Ą^1_
2017 r, w sp'awle
dzińń
speejalnych
orgarnzacji ksźałceniaoru, *u*nków i iorm realizowania
szkołach specjalnych,
opiekuńczo_wychowaw czych w przedszkolach i
społecznej (Dz" u,
pomocy
w podmiotach 1ecznic zychijednostkach

1082),

.
.

t. ż016 r. Prawo oświatowe (Dz, U, z202l

zdńaż6 styczńal98Zt. - Karta Nauczycie Ia (Dz.
ustawl z drlla 27 sierprua}})9 r. o finansach pńlicznych

ustawy

r" poz"

|J, z 202I r, poz, l7 62),

(Dz,

T] "

z ż02I r, poz, 305

zpóźn.zm,),
z 202t r, poz, żI7
ustawy z dńa 29 włześnla1994 r. o rachuŃowości (Dz" U.
zpoźn.zm),
(Dz, U" z 2020 r"
ustawy z dnta 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódnwa
poz. 1668 zpóźn"zm.),
. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy (Dz. U" z ż020 r, poz,l320
zpóźn.zm.),
. ustawy z drtta 4 marca 1994r.ozakładowymfunduszuświadczeńsocjalnych(Dz.U.
z202I r. poz.746),
. ustawy z dnia 27 paździemtka 207] r. o finansowannzadan oświatowych (Dz, U,
z202I t. poz.1930),
, Statutu
której powleźono
Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Izabela..Maciejewska,
Przewlekle
MłodzieĘ
i
Dzieci
stanowisko dyreklora Zespołu Szkół * :: Specjalnych dla
KujawskoChorej w Bydgoszczy Uchwałą Nr 26li210l17 Zarządu Wojewódżwa
zespołu
dyrektora
pomorskiego z dnia4 1ipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska
przewlekle Chorej w Bydgoszczy,
Szkół rrr :i Specjalnych óla Dzieci i Młodzie Ą
stanowisku
Głównym księgowym jest Pani Arura Sitar;k, zatrudniona na zajmowanym
od dnia 02 mĄa2006 r.
W skład zespołu wchodzą:
. Przedszkole Specjalne nr 81 dla DzięciPrzewlekle Chorych w Bydgoszczy,
. Szkoła Podstawowa Specjaln a rlr 5ż im. Ireny Sendlerowej dla Dzieci Przewlekle
specjalnych dla
chorych w Bydgoszcry wchodząca w skład zespofu szkół rrr 33
D zieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w B ydgo szczy,
. XIx Liceum ogólnokształcące Spócjalnl im. Ireny Sendlerowej dla NlłodzteĘ

.

.

Przewlekle Chorej w Bydgoszczy,
pozalek cyjne zalicru *}.ńo* aw,ze,które starrowią integralną częśó szkoły"
Uczniami i wychowankami zespofu szkół są akmalnie dzie9iirńodziężprzebywającana
leczeniu w dwóch za|<ładachopieki zdrowotnej miasta Bydgoszczy:
. Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im" JozefaBrudzińskiego w Bydgoszczy;
. Szpitalu Uniwers/teckim nr 1 im" dr. A, Jurasza w Bydgoszczy;
jest mozliwie jak najpełniejsza
Podstawowym celem dzijahości edukacyjnej szkoły
do życia społecznego uczniów
reaiizacjaploglamu ksńałcenia, wychowania-i ptzygotowanie
ich leczenia i rehabilitacji"
oraz wspomaganie w dostępnym nauezycietom zarrńie,procesu
a tym samym
Zadańęm szkoły jest kóntynuowanie nauki zę szkoĘ macierzystej,
zapevmienie ciągiośói nauki i uzyskanie promocji bez opóżrtlen"
polegającej
szkoła udziela uczniom pomocy' psychologiczno pedagogicznej
i edukacyjnych oraz
narazpoznawaniu i zaspokajaniu indyłviduai.rych potrzeb rozwojowych
c i p sy cho fi zy czny ch ucznia,
o )nu*aniu indywi dualn}ch mo zliwo ś

.
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Wewnętrzneregulacje organizaryjno-prawne.

Zespoł Szkół ru 33 Speejalnych dla Dzieci i MłodzieżyPrzewlekle Chorej w Bydgoszczy

posiada Statu§ przyjęte przęz Radę Pedagoglczną:

-

Statut Zespołu Szkół rrr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieżyPrzewlekle Chorej
w Bydgoszczy w Bydgoszczy stanowiący Zńączntk do Uchwały Nr 15 Rady Pedagogicznej
Zespofu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieżyPrzewlekle Chorej w Bydgoszczy
z dńa27 pńdztemtkaż1Ll r" Qltzyjęcie zmtart),
- Stafut Przedszkola Specjalnego rrr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy
wchodzącego w skład Zespołu Szkół rrr 33 Speejalnych dla Dzieci i Młodziezy Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy stanońący ZŃ,ącznik do Llchwały Nr 16 Rady Pedagogiczne4 Zespołu
Szkół w 33 Specjalnych dla Dzteci t MłodzieĘ Przewlekle Chorej w Bydgoszcry z drua
27 paździemtkaZ)2l t" (plrzyjęcte zmtĄ,
- Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej ru 5ż dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy
wchodzącej w skład Zespofu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy stanowtący zńącznik do Uchwały Nr 17 Rady Pedagogicznej Zespofu
Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci t MŁodzieĘ Przewlekle Chorej w Bydgoszczy z dńa
27 pńdzternlka 202I r. (przyj ęci e zmian),
- Stafut XIX Liceum Ogólnoksżałcącego Specjalnego dla Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy stanowiący załączruk do Zńącznlk do Uchwały Nr 18 Rady Pedagogicznej
Zespofu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieżyPrzewlekle Chorej w Bydgoszczy
z dńa 27 październtka 2027 r. (4-letnie) (przyj ęcie zmian),
-Statut XD( Liceum Ogólnoksźałcącego Specjalnego dla MłodzieżyPrzewlekle Chorej
w Bydgoszczy stanowiący załącznlk do Zńącznik do Uchwały Nr 19 Rady Pedagogicznej
Zespofu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieżyPrzewlekle Chorej w Bydgoszczy
z druaL7 paździemtka2)2l r. (3-letnie) (przyjęeie zmian), podpisane przez dyrektora
i opieczętowanę oTaz arkusz otgarllzacyjny na rok szkolny 202112022 wTaz z aneksami:
obowiąrujący od dnia 0I.09.202I r",
- rrr 1a obowiązujący od dnia 01 ,09.202I r",
- rrr 2 obowiązujący od dnia 04.10"202I r.,
- nr 3 obowlązujący od dnia 02.11,"2021, r.,
- nr 4 obowiązujący od dnia 07.I2"202I r.,
zat:itęr dzony ms, pr zez or gan prowadzący.
- rrr 1

il.

Ustalenia szczegółowe:

W ramach kontroli przepfo\^/adzonej przęz Departament Edukacji, Dyreklor Zespołu Szkół
Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i WodzteĘ Przewlekle Chorej w Bydgoszczy przedłozyła
kontroluj ącym następuj ące dokumenty:

1"

W zakresie spraw rwiązanych ze sprawowaniem funkcji kierownika zakładu pracy

jednostce pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w
pracowników
niepedagogicznych
:
i
.
dyscyplina czasu pracy - lis§ obecności w placy pracowników administracji
i obsługi -rok202l,
.
tęczki aktosobowychpracownikówpedagogicznychiniepedagogleznych,
.
plan rrrlopów wypoczyŃowych pracowników ZSS 33 BydgoszcznaZ)27 tok.
dla
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2.

W zakresie zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych do realŁacji

zadań dydakĘcznych Dyrektor udzielił wyj aśnień.

Pani Dyrektor podejmuje skuteczne dzińania dotyczące zapewnienia

odpowiednich

warunków orgańzacyjnych do tealtzacji zadń dydaktycznych, np":
- w okresie pandemii wlposazono szkołę w sprzęt niezbędny do prowadzenia lekcji
i zajęć w sposób zdalny - tablety dla uczniów, laptopy dla nauczycieli, kamerki internetowe,
routery z mobilnym Internetem (zakupione ze środków budzetowych otaz pozyskane od
darczynców i sponsorów),
- w ceiu zapewnienia dobrych warunków t bezpl,eczeństwa uczniom i pracownikom szkoĘ
podczas lekcjilzajęć prowadzonych na oddziałach szpitalnych na bieząco modernizowane jest
wyposazenie sal szkolnych zarówno w konieczne meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
- podstawowe dokumen§ dot" funkcjonowania zespołu są na bieząco aktualizowane
i opracowl.wane.

3.

W zakresie organizacji jednostki i jej bieżącej działalności:

- statut,
- skargi i wnioski,

polityka ochrony danych osobowych,
- zatządzenla Dyrektora202I t. oTaz wybrane regulaminy wewnętrzne jednostki,
- protokoły zebrń Rady Pedagogicznej .
-

4. W zakresie doskonalenia zawodowego naucrycieli i dyrektora:
- dokumentacja dotycźącadoskonalenia zawodowego nauczycieli i

za202l

5.

dyrektora

r.

W

zakresie dotacji podręcznikowej na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiaĘ edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:
- Zarządzerue Dyrektora Zespofu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodziezy Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy 17T 15l20I5 z drua 01.09.2015 r. w sprawie wprowadzenta procedury
vłypożyczanta i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
zakupionych z dotacjt celowej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodziezy

Przewlekle Chorej w Bydgoszczy,
- faktury dotyczące zakupów w ramach dotacji celowej na \ilyposazenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materińy ćvmczerltowe w 20żl r":
Faklura vat Nr 5032159623 z dnta 05"08.2021 r.,
Fakhrra vat Nr 50321 5 63 59 z dnia 04.08.2021, r.,
Fakfura vat Nr 5032220447 z drua23"08.ż02l r",
Faktura vat Nr 5032149828 z dnla 02.08.202I r",
Faktura vat Nr 5032152854 z dnla03"08"202l r.

6. W zakresie terminowości przekarywania sprawozdań:
- vłykaz sprawozdań z potwierdzeniem ich dostarczenia za okres 202l

r.

(w załączeniu).

"

'W

zakresie zasadności i celowości dokonywania wydatków:
- dokumentacja księgowa za okres I kwartału 202l t"

7
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Ustalenia końcowe.

W wyniku przeprowadzonej analizy i wyjaśnień udzielonych przez Panią Dyrektor
;

stwierdzono:

1"

Lis§ obecności są podpisywanę przęz pracowników na bieżąco. LisĘ obecnoŚci
podpisane i zaĘńetdzane pTzezkierownika jednostki organizacyjnej - dlT ektora.

:'

2,

są

Sprawdzono teczki akt osobowych następujących pracowników:

"*l.ffi,*xft'

:

]-".Hfu*§ńrrr:^-

pracownik niepedago gtczny,
.
- pracownik niepedagogiczny.
wybranej próbie teczki akt osobowych prowadzone są zgodnie
losowo
na
Sprawdzone
z rozpotządzeniem Min_istra Rodziny, Pracy i Poliryki Społecznej z drsla 10 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacji pracowni czej (Dz. U . poz. 23 69)
Teczki zavnerają spis spraw, dokumenĘ ułozone są chronolo g7cznJę. Pracownicy posiadają
aklualne zaś;wiadczenia 1ekarskie.
,

"

Plany urlopów wypoczynkowych pracowników ZSS 33 Bydgoszczna rok 2021 rok pracorłnicy ad,ministracjilobsfugi oTaz pTacawników pedagogicznych są podpisane PTzeZ
byrektora jednostki. oTaz zunazkt zawodowe (ZNP, WZZ ,,Forum-Ośwlata", I:{SZZ

3.

,,Solidarność").
4. Jednostka posiada dokumenĘ pla]łne określające strŃhrrę, tj":
- StatuĘ podpisane i opieczętowane pTzez Dyrektora Zespołu.

5" W zakresie procedury rozpatrywania skarg, wniosków i peĘcji Dyrektor jednostki
systemaĘcznie składa sprawozdania do Departamentu arganizacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W prowadzonYch
w ZSS 33 w Bydg oszery rejestrach w 2021r. nie odnotowano skarg, wniosków i PeĘcji"

6.

Zebranlaposiedzeń Rady Pedagoglcznej są protokołowane, uchwĄ Rady Pedagogicznej
są podpisywanę plzęzPrzewodniczącego - Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy.

7.

DyrektorZSS 33 wBydgoszcrywydŃw202It.27 zuządzęń,i 8 decyzji. Zuządzema
są ujęie są w rejestrze załządzeń i decyzji sa, podpisane i opieczętowanę przez DYrektora
j

ednostki oraz

l177e re

gulaminy wewnętrzne, m,in"

:

ZakJadowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych w ZSS 33 w BYdgoszczY
dnla20"09"2an t., wTM ze 7}711aaar7ll
wprowadzony Zuządzeniem Dyreklora nr I7l2013
pTzez
dyreklora uzgodniory ze rvłiaza]<mi
nt 612020 dńa 3a.ffi,2020 podpisany
zawodowymi.

- Regulamin

z

z

i

Regulamin wynagradzałńa dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionYch
w ZSS 33 w Bydgoszczy zostŃ wprowadzony zaruądzeńem Dyrektora ZSS 33
w Bydgoszczy Nr 2l2al6 z druaŁs"0I.}arc r. zgodnie z zapisemart. 30 ust. 5 ustawY z dnta
T mala 1991 r. o rvłiązkach zawodowych (Dz. I] " z 2079 r. poz. 263 oruz z 202l T. Poz,

-

1666)"

str.
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Następnie zmieniającym zatządzentem Dyrektora ZSS 33
z drlta I7"0l"20I7 r. zostŃ przyjęty jako obowiązujący

w

Bydgoszczy Nr 2/2aI7
do dnia wejściaw życie

g o pr ac o wników.
zatządzerllem
Ponadto zmieniającym
Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy Nr 1l20I7
z dnia ],3,07.2017 r. zostŃy' wprowadzone zmiany (tabela wynagrodzenia zasadniczego
pracowników administracji - podpisane porozumienię ze2 rwiązkarrti zawodowymi.

p onadzalład o we

g

o ukł adu zb i orowe

-

Regulamin pracy ZSS 33 w Bydgoszczy wprowadzony Zarządzeńem Dyrektora
nr I5l201,4 z drlta 1,5"12.2014 l" wnaz ze zmtanami rt I3l20I7 z dnta 22.09.2017 r.
podpisany pruęz dyrektora i uzgodniony ze z:wiązkami zawodowymi.

- Regulamin Organlzacyjny
z dnta l7 "09"2a2I t"

wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora

ff

161202I

- Regulamin Rady Pedagogicznej - tekst ujednoiicony zostń wprowadzony zaruądzeniem
Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy Nr l4l202l z drlla 15.09.202I f. podpisany pTzez
dyrektora.

-

zarządzertte Dyrektora nt 23l20I8

z dńa

19 "1,2"201,8 r"

w sprawie wprowadzenla zmtan w

Polityce Bezpteczeństwa - zńączntkPoliĘka Bezpieczeństwa Danych Osobowych podpisany
pTzęz dl,rektora ,wTaz zę zmlanaml przyje§mi zarzadzeniem dyrektora nr Il2019 z drlta
dnta 24.04.2019 r.) nr I8l2020
09.0|.2019 T", nr 5l20l9 z
r", nr I5l202I z dnia 15"09"202I r"
r.,rlr
7l202I
z
dnia2l"06.202l
z drua'':.06.2020

8.

Dyrektor

na bieząco moĘwuje

pracowników

z wnioskaml o przyznarue pracownikom nagród i medali"

W

2021,

np. poprzez

występowanie

r",przyznano następujące nagrody:

- 10 nauczycięlom przyznano Nagrody Dyrektora na kwotę łączną29 226,06 zł,
- 5 pracownikom administracji i obsługi pTzyznano Nagrody Dyrektora na kwotę łączną 5
376,00 zł,
- 2 nauczycielom pTzyznano Nagrody Zarząda Wojewódżwa Kujawsko-Pomorskiego na
Łącznąkwotę 7 ]40,00 ń,
- 2 nalcrycielom ptzyznalo Medal za Długoletnią Słuzbę (złoĘ,brązovły),
- I nauczycielowi przymlano Medal KEN,
- 1 nauczy cielowi przy znano Nagroda Kuj awsko -P omorskie go Kuratora O światy"

" Zgodńe z dokumentacją doĘczącą doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r"
stwierdzono, że środkina refundację doskonalenia zawodowego nauczycielt zostŃy
ptzyzna:ne uchwałą Nr 13/482l2I Zaruądu Wojewod*wa Kujawsko-Pomorskiego z dnia7
kwietnia 202l t. zmienlającą uchwałę w sprawie budzetu wojewódźwa na rok 202I z późn.
9

Zm"

W planie finansowym jednostki zostało utworzone zadaruę pn.: ,,Doskonalenie nauczyctelt" z
planem finansowym w wysokości łącznej 21 165,00 zł (plan), tj"
RozdztŃ 80146 kwota 14 110,00 zł,RozdziŃ 85446 kwota 7 055,00 zł,
Sprawdzone na losowo wybranej próbie wnioski nauczycieli dot. doskonalenia zawodowego
nauczyciell" na 202I r. zawierają komplet dokumentow, o których mowa w piśmienr EKI.5473"6.202I z drua 03 marca 2021 t" oraz są zgodne z uregulowaniami określonymiw
uchwale Nr 7l279l2l Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dńa25 lutego 202I r"
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Str"
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Srodkapi na ten cel, które otrzymuje kazdajednostka dysponują dyrektorzy wymienionych
przyznanęgo planu finansowego jednostki
szkółlplacówek w ramach -indywiauanógo
doskonalenla nauczycieli za 202l r. stanowią
WykJy dofinansowania

zńączrltkj do niniej sze go protokołu.
Reńndacja środków irray",uiauahe doskonalenie zawodowe dyrektora zostńa9lzYznana'"
"u
placówce oraz305,00 zł
1) XV KÓngres Zanądzarnu os*iuty - 1 050,00 zł refundacja
refundacja placówce /nocleg i dojazd (50%),
202112022 _ nowe
2) SzkolÓni. ,,Nudró, peda{oglcLny i organizacjaptacy wroku szkolnym
*jr*un udla szkoĘ i'przńsltolal, - 31-0,00 zł nł,rot na konto osobiste Dyreklora PrZęZ
jednostkę (100%).
Łączrue refundacj a dla Dyrektora wyniosła 1 6 65 zł,
nauczycieli" za 20ż1, r, wyniosło
; zadaniu

Wykonanie bujzetu
9 l57,86 zł co stanowi

43,3 oń.

,,Doskonalenie

,W

zakresie kontroli terminowości przekarywania sprawozdań badaniem objęto
sprawozdania zgodni e z załącznikiem do niniejszego protokołu.

10.

Na podstaw ie przedłożonychdokumentów stwierdz a
i pr zekazywane termino wo

11. W

stę,

że sprawozdani a były sporządzane

"

zakresie dotacji podręcznikowej na wyposażenie szkół

w

podręczniki,

materiaĘ edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:

Na podstawie złożonej ptzez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla, Dzięci i Młodzieży
dla ustalenia
Przewlekle Chorej w Bydgos zczy w Bydgoszczy informacji niezbędnej .
z uchwałą
wysokościdotacji celowej] jednóstka Ćtrłymńa- p\at wydatków zgodńe
202I r,
czerwca
Nr 2511000l2l Zarządu Wójewód*wa Kujawsko_pomorskiego z dńa 30
w wysokoś ci 9 "4I7,87 zł (dziń 80I, rozdział 80 1 53 §4240),
nr ZSS33
Zgodnte ze złożonymzapottzebowaniem na środki z dotacjl, celowej ,(pismo
na I1I dekadę sl,erPńaŻjz1,
30,3041 .21.202l , Ó^u ll-.08"202l r.) jednostk a otrzymńa środki
9"L65,38 zł"
r. w kwocie 9.4l],8] zł natomiast wydatkowała środkiw kwocie
na rachunek podstawowy
Niewydatkowane środkiw wysokoś'ci25ż,49 zł zostŃy zwrócone
Województwa w dniu 3I"I2-202l r.
Dotacj ą zostało obj ętych 7,4 :uczrttów.
materiałów edukacyjnych
otrzym'ane środkizostaĘ wydatkowane na zakup podręczników,
zgodnie , prr€dJtu*ionym ponizej stanem faktycznym

i

materiałów ćwiczeniowyóh,

dokumentaeji:

503ż1596ż3 z drria

5.ż6ż,64

@

PRZEZNACZENIE

ówiczeńdo VIII klasy szkoĘ

05.08.2021 r.

podstawowej w ramach dotacji celowej,

503ż156359 z dnia

Z"k rpod.ę"^tków i ówiczeń

do klasy VII szkoły
celowej
dotacji
ramach
w
podstawowej
do VIII klasy szkoĘ
celowej,
podstawowej w ramach dotacji

04.08.ż021r"

@wiczeń

503żżż044'1z dnia

23.08.ż021r.

Z"kĘ p".kę"^lków i

50321,498ż8 z dnia

ewiczeńdo V klasy szkoĘ

podstawowej w ramach dotacji celowej"

02.08.20żl r.

Z"k"p podĘ.^itOw i ówiczeńdo II klasy szkoły

5032152854 z dnia

podstawowej w ramach dotacji celowej,

03"08.20żI r.
9.165,3 8

\\ /ńr

Celowość i gospodarnośćdokonywania wydatków przeprowadzona została na próbie
dowodów źródłowych ujęĘch w dokumentacji księgowej za okres
I kwartału 2021r.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Oświatowe z dńa 14 grudnia 2016 r" (Dz. U.
z 202I r" paz. 1082) dyrektor szkoĘlplacówki dysponuje środkami określonymiw planie
finansowlłn szkoĘlplacówki i ponosi odpowiedzialnośćzal,chprawidłowe wykorzystanie.
Zgodnte z ań" 44 o finansach publicznych ustaw z 27 sierpnia 2009 r" (Dz, U. z 202l r" poz"
305 z poźn.zm.), wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej
w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych w sposób oszczędny i celowy.
W trakcie kontroli nie odnotowano odstępstwa od tej zasady, zgodnie
z przedstawionym stanem fakfycznym zatnięszczonym ponizej
:

Nr

Data faktury/

termin
zapłatyl

dokumentu
księgowego
B-7

/202I

B-8l202]-

B-9/żoż1,

Nr faktury

(zł)

zapłacono

15.01"ż021-/

Orange Polska S"A.
Aleje
Warszawa,

15,01"2021

Jerozolimskie 160

07.01".2027/

F0081345496/002/ż7

20.01,.ż021,1

Orange Polska S.A.
Aleje
Warszawa,

ż0.01.202l

Jerozolimskie ]"60

06.0t.żOż7/

210]"0980524505

15.01.2021,1

Orange Polska S.A"
Aleje
Warszawa,

15.o1,-2027

Jerozolimskie ]"60

01.01,.2021,/

F0081345496/001,121,

-

195,63

Usługi telekomunikacyjne za
usługi mobilne - abonament
na te|efon nr 507 4I7 75I,
507 477 ]53"

35,40

Usługi telekomunikacyjne *
- linia nr

1rq4q

Usługi telekomunikacyjne
Mini lnternet do 20 Mb

abonament lSDN

52345 ż8 77, Edukacja z
lnternetem - abonament
lnternet nr 46521,54a7878,
abonament rozmowy - 52 34ż
51"

B-Lg/2021

Kwota

Określenie zakupu

WystaWca

71.01.2021,/

2I07040Q9473

PoLKotVlTEL sP.

27.01"202l/

Warszawa,

15.01"2021

konstruktorska 4

Z

o.o.
ul"

17.

za

Opłata
telekomu

n

usiugi

86,24

ikacyjne

rozliczenie bieżących opłat nr
601584402,

telefonu

607 997 404.

B-20/żo21

07.aL2027/

210104008996]"

POLKoMTEL sP.

2.I.0I"2027/

Warszawa,

2I.o1.2027

konstruktorska 4

Z

o.o.
ul.

za

Opłata
tele komu

n

abonament, usługi dla

telefonu 601565
B-28/20żL

28.01.20ż1/
1"7.02.20ż!/

0o420llGFżL

28.0t.2027
B-27

/202I

ż6.0t,2027/

GetFresh Sp"

79/sKLl01,/2071

09.02.2021/

DEB - dzierźawa expres barku
od 01.01.2021 do 31.01.2021

5,66

OMlKRON s.c" Waldemar

Konserwacja komputerów wg

492,00

Jabłoński Edward Zysek

UmoWy

Bydgoszcz

o.o"

78.02,202Il
27

Pa rtyza ntÓW 1

59/PLNl25/01/ż021,

ul.

2

Z
Częstochowa

"0I.żo21,

nr

22"4"

ul.

warszawa

Rzeźniackiego
25.01"2021.1

44,05

Łopuszańska 38B

ż8.01""202I

B-24/2I

Z

usługi

ikacyjne

Smańhost Sp.

o.o"
ul"

Z533.sma rthost. pl (2021-02-18

I21,,71

_2022-02-18\

Str. B

\

o.,

B-39/2021,

B-50l20ż1

26"01,20ż1-/

Fv

Majkel Michał Magalski

l0296l0Il21

02.02,2021"l

Bydgoszcz, u|.

ot.o2.2o71

Wiatrakom 4216

02.02,207tl

Nazwa,pl

21"43/naz/02/2021

sp" Z

a2"0ż,ż021/

Kraków, ul,

01".O2.ż021

Medweckiego 17

Wydruk (wydruk zdjęć do

Ku

kroniki szkoInej).

O"o"

Rejestracja

M.

domeny

w

zs33.bydgoszcz.pI

32,40

159,90

pakiecre

,,Bezpieczna Domena"

z

ochroną DNSSEC, certyfikatem

SSL

i

usługą DNS Anycast

(1

rok)

B-49/202t

a]"02.2027/

1"4

dnil

Faktura vat

nr

0065/żI

12,02.ż021

serwis ksero

Escop

Bydgoszcz, ul. Toruńska
24A

Przegląd, konserwacja

i

463,11,

ustawienia, wymiana wałka
czyszcz.ącego| rolka
pobierająca papier, separator

papieru, zaczep

pokrywy,

wymiana części,naprawa
B-53/żo21

B1-54/20ż1

1,5"02,2027l

Orange Polska S.A"
Aleje
Warszawa,

1,s.02.ż0ż1-

Jerozolimskie ].60

0t.02"20ż7/

F008 1345496/004/2L

22.0I.2021l

Orange Polska S.A"
Aleje
Warszawa,

22.01.2021,

Jerozolirrrskie 160

06"a2.ż021/

27ożoo391187753

Usługi teIekomunikacyjne

195,63

Mini lnternet do 20 Mb

Usługi telekomunikacyjne za
bieżące usługi mobilne dla nr

35,40

telefonu 507 417 751,5a7 47]
753

B-57170ż1"

aI.0ż,202I/1"
5"a2.ż027/

F0081345496/a03/21,

Orange Polska S,A.
Aleje
Wa rszawa,
JerozoIimskie 160

15.02.2021-

abonament ISDN

-

nr

Internet

15.2.2027/
płacono
gotówką

92lM^Gl21

za

|inia nr

5ż345 28 17, Edukacja z
lnternetem - abonament
4652154078t8,

abonament rozmowy
51 L7.

8-61/20żl

- 5Z342

Przedsiębiorstwo

Pieczątka kompletna

Wielobranżowe

sekreta riatu).

Lech

Bydgoszcz,

,,OBY"

1?q dq

Usługi telekomunikacyjne

(do

38,50

usługi

46,84

Bogdański

ul.

Szarych

Szeregów 2
B-63/2021

8-64/ż021

08.02.2021"/

270ż04008962I

POLKOMTEL sP.

22"02^ż021,1

Warszawa,

22-02.2021,

konstruktorska 4

08.02.20żI/

Z

o.o.
ul.

za

Opłata
te le komu

n

ikacyjne

abonament, usługi dla

nr

telefonu 601565224.
2102040090131

PoLKoMTEL SP"

22,02.20ż1,/

Warszawa,

22.02"2021

konstru ktorska 4

Z

o"o.
u|"

za

opłata
telekomu

n

ustugi

92,59

ikacy1ne

rozliczenie bieżących opłat nr

telefonu

6a1 584 402,

607 99] 40Ą.

B-8I/20ż7

ż6.02,2027/

I05lsKLlOżl202t

12.03.ż027l
12,03.202I

OMlKRON s,c" Waldemar

Konserwacja komputerów wg

labłoński Edward

umoWy

Bydgoszcz

Zysek

49ż,00

ul.

Rzeźniackiego 2
B-82/2021

B-83l2021

ż5.02.ż021,/

41912027

C|ean Way

Anna

27.o3"202tl

Duszyńska, Toruń,

26.03.2021

Stalowa 6c

1,I.B.2a2tl

Sp. Z
Warszawa,

]_1.03.2021

Łopuszańska 38B

25.02.ż027/

01"6438lGFż\

GetFresh

Za ku p

ż44,56

środków czystości

ul.

o"o.
ul"

-

dzjerżawa expres barku
od 01"01,2021 do 37.01,202t
DEB

91,88

str" 9
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B-98/2021"
:

t5.03.ż021"/

nge Polska S.A.
Aleje
Warszawa,

].5.03.2021

JerozoIimskie 160

FOa8B45496/006/21"

01,.03.żOżI/

Ora

Usługi telekomu nikacyjne
Mini lnternet do 20 Mb

Zz|ecenia:
Brak zaleceń.
Na Ęm protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących ęgzęmplarzach, jeden egzemllarz
protokołu przesłano do wiadomości kontrolowanej j ednostce.

Dyrektor Zespołu Szkół ff 33 Specjalnych dla Dzieci

i

MŁodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy Putl lzabela Maciejewska została zapoznana z Regulaminem kontroli
wykonywanej pTzez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Wojewódżwa KujawskoPÓmorŚkiego * Toruniu, stanowiącym zńącznik do uchwały Nr 20l788l2l Zalządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dńa 27 maja 20żl r" w sprawie ustalenia
Regulaminu j.w.
Do treściprotokołu nie wniesiono uwag 1 zastrzeżeń.
Niniejszą kontrolę odnotowano w księdze kontroli jednostki poz" 33

Podpis kontroluj ącego

:

Podpis dyrektora j ednostki

:

C1=.4 9 -,Ę

....I.......".
I

ryilrc'r*uh

Bydgoszcz,

\

lutego 20ż2r"

str. ].0

195,63

