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Wystąpienie pokontrolne
Przeprowadzona w kierowanej przez Pana Dyrektora Szkole kontrola, obejmująca prawidłowość
prowadzenia ewidencji i wykorzystania majątku trwałego w okresie od 01.01.2013 r. do dnia
zakończenia kontroli tj. do 26.09.2014 r. wykazała występowanie niżej wymienionych nieprawidłowości
i uchybień polegających na:
1. Użytkowaniu przez Szkołę zestawu urządzeń składających się na plac zabaw dla dzieci
-zakupionego w 2010 r. ze środków Rady Rodziców - bez formalnego ich przekazania.
2. Dokonaniu w 2013 r. (i latach poprzednich) odpisu amortyzacyjnego boisk szkolnych i terenów gier
sportowych według stawki 4,5%, zamiast 2,5%, co jest niezgodne z ww. ustawą o podatku od osób
prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
3. Nieprzestrzeganiu – przy wystawianiu rachunków/faktur dla najemców - zapisów zawartych
w umowach najmu w zakresie terminu zapłaty czynszu.
4. Niesporządzaniu miesięcznych harmonogramów wykorzystania przez poszczególnych najemców
sal gimnastycznych (kwota czynszu w niektórych miesiącach nie wynika bezpośrednio z zawartych
umów najmu), które powinny stanowić podstawę naliczania obniżonej miesięcznej kwoty czynszu.
Opisane wyżej nieprawidłowości - stwierdzone podczas kontroli - zostały szczegółowo
omówione w protokole z kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 48 im. gen. Z. Berlinga w Częstochowie.
W związku z ustaleniami kontroli, biorąc pod uwagę już podjęte działania polegające na:
formalnym przekazaniu Szkole przez Radę Rodziców placu zabaw i ujęciu go w ewidencji środków
trwałych oraz zmianie stawki amortyzacji boisk szkolnych i terenów gier sportowych zalecam:
Przestrzegać zapisów zawartych w umowach najmu w zakresie terminu zapłaty czynszu,
a w przypadku wynajmu sali gimnastycznej sporządzać harmonogramy wykorzystania sali, które będą
stanowiły podstawę naliczania miesięcznej kwoty czynszu.
Przekazując powyższe, proszę o wyeliminowanie nieprawidłowości i podjęcie działań mających na celu
niedopuszczenie do ich powstawania w przyszłości.
Sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

