BRZ.OO12.6.16.2016
Protokół Nr 16/2016
z kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonej w Bursie Szkolnej w Kole
w dniu 19 września 2016 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Albin Rudniak- zastępca przewodniczącego
2. Mieczysław Pusty - sekretarz
3. Grażyna Bugała- członek
4. Rafał Lawniczak - członek
5. Dorota Wieczorek- członek
działając na podstawie upoważnienia

wystawionego

przez Przewodniczącego

Rady Marka

Tomiekiego w dniu 08 września 2016 r. przeprowadziła kontrolę w Bursie Szkolnej w Kole.
Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu Kolskiego
w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr XV1l00/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Komisja
dokonała kontroli w zakresie gospodarki finansowej Bursy Szkolnej w Kole.
Podczas kontroli wyjaśnienia składali:
l.

Dariusz Kupiński - Dyrektor Bursy Szkolnej w Kole

2. Eulalia Wawrzyniak - Główny Księgowy

Zastępca Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej Albin Rudniak udzielił głosu Dyrektorowi

Bursy Szkolnej w Kole Dariuszowi Kupińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Rb-28S z
wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Bursy za okres pierwszego półrocza
wraz ze sprawozdaniem

opisowym. Stanowią one załącznik nr 1 do protokołu. Wykonane

dochody w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r. wyniosły 241.431,13 zł, co stanowi
63% rocznego planu. Główne pozycje po stronie dochodów stanowiły:
_ wpłaty za zakwaterowanie wychowanków (27.330,00 zł)
_ czynsze za najmowane biura (44.718,83 zł)
_ najem pokoi na noclegi (13.534,25 zł)
_wpłaty za posiłki (129.652,25 zł)
_ zwrot kosztów za media, które są jednocześnie wydatkami Bursy (26.017,54 zł).
Jednocześnie w okresie sprawozdawczym wydatki Bursy wyniosły 728.698,28 zł, co stanowi
62% planu na rok 2016.

Kwota subwencji

oświatowej

na rok 2016 została zmniejszona

w stosunku

do roku

poprzedniego o około 125 tys. zł i kształtuje się na poziomie 726.499,00 zł. Według stanu na
dzień 30 czerwca 2016 r. występujące zobowiązania nie były wymagalnymi,

a zobowiązań

według tytułów dłużnych nie było. Istotną z punktu widzenia gospodarki finansowej Bursy
była decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2016 r. zwiększająca

plan finansowy tej

placówki o kwotę 50.000 zł dla uregulowania kwestii korzystania z pomieszczeń Bursy przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

w Kole.

Zarówno Dyrektor Bursy Szkolnej w Kole jak i Główny Księgowy podkreślali, że mimo
racjonalnego gospodarowania etatami, sytuacja płatnicza placówki jest bardzo trudna, gdyż z
miesiąca na miesiąc subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów wynagrodzeń i pochodnych
od płac. Spadek liczby wychowanków

z 92 w roku ubiegłym do 45 w okresie bieżącym i

spadek dochodów z tego tytułu dodatkowo pogarsza sytuację budżetową Bursy. Zdaniem
Dyrektora napływ większej liczby wychowanków mógłby nastąpić z chwilą otwarcia bardziej
atrakcyjnych kierunków nauczania w Zespole Szkół Technicznych.
W dyskusji członkowie Komisji potwierdzali niełatwą sytuację w finansowaniu oświaty na
szczeblu powiatowym,

wymagającą

dostosowywania

wielkości zatrudnienia

nauczycieli i

pozostałego personelu do malejącej liczby uczniów. Wskazywali na potrzebę dokonywania
zmian organizacyjnych w działalności placówek oświatowych na terenie powiatu.

Następnie Komisja Rewizyjna dokonała dokładnej analizy Faktury nr 3 z dnia 21.09.2015 r.
wystawionej dla Bursy Szkolnej w Kole przez Sławomira Woj echa, Czepów 32, 99-210
Uniejów za remont schodów i chodnika. Faktura ta stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Prace
budowlane wykonano kosztem 39.360,00 zł po uprzednim złożeniu zapytania ofertowego i
wyborze najkorzystniejszej oferty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Powiatu Kolskiego.
Celowość i zasadność ich wykorzystania nie budzi zastrzeżeń. Komisja nie stwierdziła w tym
zakresie żadnych nieprawidłowości.

Wniosek Komisji Rewizyjnej do Zarządu Powiatu po analizie sytuacji budżetowej Bursy:
_ bieżące rekompensowanie
lokalu użytkowanego

Bursie Szkolnej w Kole środków wydatkowanych na utrzymanie

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

w zakresie kosztów

remontów, napraw i konserwacji poprzez przekształcenie umowy użyczenia na umowę najmu
i określenie kwoty miesięcznej odpłatności.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących

egzemplarzach, z których jeden doręczono Bursie

Szkolnej w Kole.

Podpisy Komisji Rewizyjnej
1.

Albin Rudniak

2. Mieczysław Pusty

z-ca przewodniczącego
sekretarz

3. Grażyna Bugała

członek

4. Rafał Lawniczak

członek

5. Dorota Wieczorek

członek
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