
Informacja z kontroli problemowej
przeprowadzonej w dniu 21 października 2013 r.

w Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce
przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka

w składzie:
1. Kiendyś Ireneusz Roman – Przewodniczący Komisji
2. Giermanowicz Jan – Członek Komisji 
3. Charytoniuk Jerzy – Członek Komisji
4. Kulwanowski Leonard – Członek Komisji 
5. Rygorowicz Ewa – Członek Komisji
6. Kośko Krystyna – Członek Komisji

Osoby reprezentujące kontrolowany podmiot:
1. Mirosława Fedoruk – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
2. Barbara Mordań – Księgowa

/lista obecności stanowi załącznik nr 1/
A. DANE OGÓLNE:
1. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:
- Dyrektor – Mirosława Fedoruk
- Księgowa – Barbara Mordań
2. Kontroli  dokonano w oparciu o uchwałę nr  XXIII/184/12 Rady Miasta  Hajnówka z dnia 27 
grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2013 r. 
3. Zakresem kontroli objęto działalność statutową oraz realizację gospodarki finansowej Zespołu 
Szkół nr 1 w Hajnówce za 2012 r.
B. USTALENIA KONTROLI
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce powołany został uchwałą Nr XIV/81/04 Rady Miasta Hajnówka z 
dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce. 
Zespół  jest  placówką  oświatowo-wychowawczą  o  charakterze  publicznym  obejmującą  Szkołę 
Podstawową nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce oraz Gimnazjum nr 1 w Hajnówce. Jest 
on wyodrębnioną finansowo i  organizacyjnie  jednostką budżetową Gminy Miejskiej  Hajnówka. 
Nadzór  pedagogiczny  nad  Zespołem  sprawuje  Podlaski  Kurator  Oświaty  w  Białymstoku. 
Przedmiotowa jednostka mieści się w budynku przy ul. 3 Maja 54 w Hajnówce, działa w obwodzie 
ustalonym przez Radę Miasta Hajnówka. 
Zespół  działa  wg  Statutu,  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  wyżej  wymienionej  uchwały,  który 
określa  w  szczególności:  cele  i  zadania  Zespołu,  strukturę  organizacyjną,  zakres  działania 
poszczególnych  organów,  zadania  nauczycieli  i  innych  pracowników  oraz  prawa  i  obowiązki 
uczniów.
Cele  i  zadania  statutowe:  Zespół  umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do 
uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez: realizację odpowiednich programów nauczania z 
poszczególnych  obowiązkowych  przedmiotów  nauczania,  wyrabianie  umiejętności  rozumnego 
wykorzystania  uzyskanej  wiedzy  i  celowego  spożytkowania  zainteresowań  i  uzdolnień  w 
kierowaniu  własnym  rozwojem,  rozwijanie  szczególnych  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów; 
kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad zawartych w ustawie o 
systemie  oświaty  poprzez:  ścisłą  współpracę  z  rodzicami,  realizację  celów wychowawczych  w 
procesach  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych,  kształtowanie  postaw  społecznie  oczekiwanych, 
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio 
do  ich  potrzeb  oraz  możliwości  zespołu;  kształtuje  poczucie  odpowiedzialności  i  miłości  do 
ojczyzny  przez:  włączanie  młodzieży  w  organizację  imprez  i  uroczystości  okolicznościowych, 
wyrabianie szacunku do symboli  narodowych, przyzwyczajanie uczniów do posługiwania się w 
zespole  i  poza  nim  językiem  ojczystym;  kształtuje  poszanowanie  dla  polskiego  dziedzictwa 
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości  kultur  Europy i  świata,  przez: ścisły 



kontakt z placówkami kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, obchody świąt i 
rocznic; umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 
i religijnej; udziela uczniom porad psychologicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych 
oraz  współpracę  z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną  w  Hajnówce;  umożliwia  rozwijanie 
zainteresowań  uczniów;  umożliwia  realizowanie  indywidualnych  programów  nauczania  oraz 
ukończenia  Zespołu  w  skróconym  czasie;  zapewnia  uczniom  opiekę  lekarską  oraz  opiekę  w 
świetlicy szkolnej;  upowszechnia  wiedzę  ekologiczną  wśród  dzieci  i  młodzieży  oraz  kształtuje 
właściwe  postawy  wobec  problemów  ochrony  środowiska;  wypełnia  swoje  cele  i  zadania  w 
procesie edukacyjnym we współpracy z rodzicami, organizacjami uczniowskimi i młodzieżowymi, 
związkami zawodowymi, samorządem terytorialnym i administracją rządową, zakładami pracy oraz 
instytucjami społeczno-kulturalnymi środowiska lokalnego. 
Kierownikiem Zespołu jest Dyrektor. Sprawuje on nadzór nad bieżącą działalnością dydaktyczno-
wychowawczą  Zespołu,  dokonuje  czynności  z  zakresu  prawa  pracy  określonych  odrębnymi 
przepisami,  dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  Zespołu  i  ponosi 
odpowiedzialność  za  prawidłowe  wykorzystanie  tych  środków  oraz  reprezentuje  szkołę  na 
zewnątrz. Kieruje poprzez wydawanie zarządzeń i pism ogólnych oraz poleceń służbowych.
Struktura organizacyjna Zespołu przedstawia się następująco:
1. dyrektor Zespołu,
2. rada pedagogiczna,
3. rada rodziców,
4. samorząd uczniowski.
W Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce w roku szkolnym 2012/2013 uczyło się 435 uczniów w 20 
oddziałach:  324  w  14  oddziałach  Szkoły  Podstawowej  nr  5  i  111  uczniów  w  6  oddziałach 
Gimnazjum nr 1. Zatrudnionych było 52 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi. 
W roku szkolnym 2013/2014 w 19 oddziałach uczy się 424 uczniów: 315 w 13 oddziałach Szkoły 
podstawowej nr 5 i 109 w 6 oddziałach Gimnazjum nr 1. Zatrudnionych jest 49 nauczycieli oraz 19 
pracowników administracji i obsługi.

GOSPODARKA FINANSOWA
Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2012 r. wyniosło wg 
Rb-28S jak niżej:
Szkoła Podstawowa Nr 5

Klasyfikacja budżetowa Plan
(po 

zmianach)

Zaangażo-
wanie

Wydatki 
wykonale

Zobowiązania wg stanu 
na koniec okr. spraw.

Wydatki, które 
nie wygasły z 
upływem roku 
budżetowegodział rozdział paragraf ogółem

w tym 
wymagalne

801 80101 4010
wynagrodzenia osobowe pracowników

1.698.459 1.698.458,99 1.698.458,99 48.434,69

4110
składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

293.115 293.114,26 293.114,26 51.000,31

4120
składki na Fundusz Pracy ZUS 

41.780 41.779,60 41,779,60 6.696,05

4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne ('13)

130.409 130.408,26 130.408,26 134.926,59

3020
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.238 2.237,17 2,237,17

4210
zakup materiałów i wyposażenia

57.340 57.329,34 57.329,34

4240
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.791 1.790,76 1.790,76

4260
zakup energii

244.359 244.358,66 244.358,66 34.912,53

4280
zakup usług zdrowotnych

1.014 1.014,- 1.014,-



4300
zakup usług pozostałych

30.868 30.858,82 30.858,82 258,63

4350
zakup usług dostępu do internetu

351 350,88 350,88

4370
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

2.947 2.946,39 2.946,39

4410
podróże służbowe krajowe

620 619,30 619,30

4440
odpisy na ZFŚS

92.650 92.650,- 92,650,-

4170
wynagrodzenia bezosobowe

2.085 2.084,76 2.084,76

4270
zakup usług remontowych

8.596 8.595,10 8.595,10

RAZEM 80110 2.608.622 2.608.596,29 2.608.596,29 276.228,80

Gimnazjum Nr 1

Klasyfikacja budżetowa Plan
(po 

zmianach)

Zaangażo-
wanie

Wydatki 
wykonane

Zobowiązania wg stanu 
na koniec okr. spraw.

Wydatki, które 
nie wygasły z 
upływem roku 
budżetowegodział rozdział paragraf

ogółem w tym 
wymagalne

801 80110 4010
wynagrodzenia osobowe pracowników

1.028.723 1.028.722,83 1.028.722,83 30.245,25

4110
składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

177.863 177.862,66 177.862,66 31.909,99

4120
składki na Fundusz Pracy ZUS

24.690 24.689,27 24.689,27 4.338,88

4040
dodatkowe wynagodzenie roczne ('13)

78.652 78.651,20 78.651,20 81.564,53

4440
odpisy na ZFŚS

63.000 63.000,- 63.000,-

RAZEM 801.80110 1.372.928 1.372.925,96 1.372.925,96 148.058,65

RAZEM 801.80146§4700 22.500 4.202,58 4.202,58

RAZEM 801.85415§3260 14.580 14.580,- 14.580,-

Wydatki w Zespole Szkół Nr 1 wyniosły ogółem 3 981 522 zł, w tym: wynagrodzenia – 2 936 241 
zł, składki FUS+FP – 537 446 zł, fundusz socjalnych – 155 650 zł, energia cieplna, elektryczna – 
244 359 zł, pozostałe wydatki – 107 826 zł.
W  ramach  remontów  bieżących  zrealizowano:  remont  sal  lekcyjnych,  biblioteki  i  świetlicy 
szkolnej, wymianę drzwi – wydatkowano kwotę 20 509 zł. 
WNIOSKI
Gospodarka finansowa w kontrolowanej jednostce prowadzona jest prawidłowo. 
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Ireneusz Roman Kiendyś


