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Szanowna Pani
Jolanta Miękina
Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23
im. Janusza Korczaka
w Częstochowie

Wystąpienie pokontrolne
Przeprowadzona w kierowanym przez Panią Dyrektor Zespole Szkół kontrola, obejmująca
prawidłowość wydatkowania środków publicznych oraz funkcjonujących w jednostce procedur kontroli
w okresie od 1.01.2013 r. do 31.10.2014 r. wykazała następujące nieprawidłowości:
1. Część umów dotyczących zwrotu rodzicom/opiekunom kosztów dowozu do szkoły uczniów
niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014 zostało zawartych z naruszeniem postanowień
Zarządzenia Nr 1643/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 sierpnia 2013 r. (ze zm.)
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców,
opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia
dowozu i opieki przez rodziców opiekunów lub opiekunów prawnych:
•
w 7 przypadkach uwzględniono liczbę kilometrów z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 23, pomimo iż zgodnie z przedłożonymi orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego nie była to najbliższa placówka oświatowa dla tych uczniów,
•
w 3 przypadkach po ukończeniu przez niepełnosprawnego ucznia 21. roku życia (przed
podpisaniem umowy, bądź w trakcie jej trwania) zwrot kosztów dowozu nie przysługiwał.
2. Umowy zawarte w okresie od 01.09.2013 r. do 30.09.2014 r. z rodzicami/opiekunami
dzieci/uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 z tytułu zwrotu kosztów dowozu do szkoły
nie zostały objęte wstępną kontrolą przez głównego księgowego - do której zobowiązuje art. 54
ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
ze zm.).
Opisane wyżej nieprawidłowości - stwierdzone podczas kontroli - zostały szczegółowo
omówione w protokole z kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w Zespole Szkół
Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie.
W związku z ustaleniami kontroli – biorąc pod uwagę działania podjęte przed rozpoczęciem kontroli
polegające na doprowadzeniu do zgodności zapisów umów dotyczących zwrotu kosztów dowozu
dzieci/uczniów do szkoły zawieranych z rodzicami/opiekunami na rok szkolny 2014/2015
z postanowieniami Zarządzenia Nr 1643/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 sierpnia 2013 r.
(ze zm.) oraz dokonaniu przez głównego księgowego wstępnej kontroli aneksów do tych umów –
zalecam:
1. Przestrzegać zapisów zawartych w Zarządzeniach Prezydenta w zakresie zasad zwrotu
kosztów dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki
oświatowej.
2. Wstępną kontrolą realizowaną przez głównego księgowego obejmować wszystkie zawierane
przez Szkołę umowy - zgodnie z art. 54 ust i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
Sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

