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Protokół Nr 17 /2021
z kontroli Komisji Rewizyjnej

przeprowadzonej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Kościelcu

w dniu 12 lutego 2021r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Alicja Wapińska - przewodnicząca

2. Radomir Piorun - zastępca przewodniczącej

3. Marek Marciniak - sekretarz

4. Łukasz Królasik - członek

5. Rafał Ławniczak - członek

6. Marek Tomicki - członek

działając na podstawie upoważnienia wystawionego przez Przewodniczącego Rady Marka Świątka 

w dniu 12 lutego 202Ir. przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu. Kontrole przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez 

Radę Powiatu Kolskiego w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/247/2020 z dnia 

22 grudnia 2020r. Komisja dokonała kontroli w zakresie poniesionych przez Zespół Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu w 2020r. wydatków rzeczowych, remontowych, 

kosztów eksploatacyjnych obiektów szkolnych w dziale 801, rozdziale 80115.

Podczas kontroli wyjaśnienia składał Wiesław Kujawa - Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu oraz p. Anna Komorowska.

Na wstępie Dyrektor wspomniał, że do szkoły uczęszcza 379 uczniów, zatrudnionych jest 

44 nauczycieli oraz 22 osoby z administracji i obsługi. Dyrektor poinformował, że wydatki 

rzeczowe w szczególności wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zakwalifikowane są w 

dziale 801, rozdziale 80115 § 4210. W budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r. zaplanowano na ww. 

wydatki kwotę 95.908.00 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane w następującym podziale:

- zakup materiałów i usług - 48 143,39 zł

- nawozy i nasiona 16 839,75 zł
- zakup części do ksero, środków transportowych - 3 402,30 zł

- wyposażenie (ekran, kosiarka, roleta, regał) - 4 117,27 zł

- paliwo, oleje do samochodów służbowych - 13 159,62 zł



- druki - 997,74 zł

- materiały biurowe- 6 351,10 zł

- prenumerata i literatura fachowa- 2 896,97 zł

W dziale 801, rozdziale 80115 § 4260 zakup energii wydatkowano kwotę 97 022,38 zł z podziałem 

na:

- energia elektryczna - 28 692,25 zł

- gaz - 63 499,57 zł

- woda-4 830,56 zł

W dziale 801, rozdziale 80115 § 4270 zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 24 711,00 zł, 

w tym:

- naprawa maszyn i urządzeń - 2 274,30 zł

- pozostałe usługi - 1 832,13 zł

- remont pomieszczeń (korytarz, główne wejście do szkoły) - 20 604,57 zł

W dziale 801, rozdziale 80115 § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 32 295,52 zł, 

w tym:

- usługi pocztowe - 2 399,71 zł

- ochrona mienia — 1 236,92 zł

- ścieki - 6 287,62 zł

- odpady stałe- 5 069,42 zł

- pozostałe usługi (tj. przegląd pojazdów, wymiana opon, opłata za stronę internetową, przegląd i 

legalizacja gaśnic, kontrola roczna budynków, sprawdzenie przewodów kominowych, najem 

urządzenia do wody) - 14 393,17 zł

Dyrektor Kujawa wspomniał o projektach realizowanych przez ZSRCKU w Kościelcu.

1) Projekt pn.: "Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu" w kwocie w rozdz. 80195- 75.316,29 zł oraz w rozdz. 85416- 
30.000 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.08.03.01-30- 



0065/18-00. Projekt realizowany w ramach Działania nr 8.3 Wzmocnienie oraz 

dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy/Poddziałania nr 

8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy. W ramach projektu uczniowie 

odbędą staże zawodowe zdobywając w ten sposób doświadczenie w nauczanym zawodzie, 

zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do kształcenia w zawodach: technik rolnik, 

informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, co wpłynie pozytywnie na 

poziom kształcenia.

2) Projekt „Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rołnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu” w kwocie w rozdz. 80115- 

9.839 zł, / 80195- 175.735,26 zł oraz w rozdz. 85416- 56.992,00 zł. Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z 

budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020.Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.08.03.01-30-0017/19-00. Projekt 

realizowany w ramach Działania nr 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i 

szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy/Poddziałania nr 8.3.1 Kształcenie zawodowe 

młodzieży - tryb konkursowy.

Wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:
Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień złożonych 

przez Dyrektora Wiesława Kujawy nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie 

dokonanych w 2020r. wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, wydatków rzeczowych, 

remontowych, kosztów eksploatacyjnych obiektów szkolnych.

Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji.

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.


