
;tiZAD MIASTA GDTNI
BIURO KONTROLI

*'e|o Marszdka Pi*sud»kiego 52/54
81-382 Gdynia

PBK.1711.12.1.2016

PROTOKOL NR 17/2016

kontroli planowej przeprowadzonej w:

1. Gimnazjum Nr 1 im. „Gdynskich harcerzy II Rzeczpospolitej Polskiej" ,
81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 26;

2. X Liceum Ogolnoksztalcace im. „Gdynskich Nauczycieli Bohaterow II
Wojny Swiatowej", 81-405 Gdynia, ul. Legionow 27;

3. Zespole Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 1 im. „Marynarki Wojennej RP",
81-384 Gdynia ul. Wladyslawa IV 58.

przez:

1. Iwon? Torkowsk^ - kierownika Biura Kontroli,
2. Jolant? Armknecht - glownego specjaliste Biura Kontroli

napodstawie upowaznienia nr 17/2016 Prezydenta Miasta Gdyni
z 6.10. 2015 r. (nrrej. SOO.077.92.2016).

Kontrola dotyczyla rzetelnosci informacji dotyczacej odplatnego
wynajmu/dzierzawy pomieszczeh w budynku szkoly-2015 r.

Kontrol^ prowadzono od 6 do 14 pazdziernika 2016 r.

W oparciu o udost^pniona^ dokumentacj? ustalono, co nast^puje:



I. GIMNAZJUM NR 1

im. „Gdynskich harcerzy II Rzeczpospolitej Polskiej"

Wkontrolowanym okresie Dyrektorka Szkoly byla Pani Oktawia Gorzenska.
Informacji w trakcie kontroli udzielal Pani Beata Talaska - Kierownik
Administracyjny.
Kontrolujace badary zgodnosc zapisow wJnformacji dotycz^cych odplatanego
wynajmu/wydzierzawienia pomieszczen budynku szkoty w 2015 r. roku" bez
daty i korekty tej informacji z 11.10.2016 r. (zal. nr 4, 5)

Okazano nastepujace umowy z 2015 r.:

1. Umowa nr 1/2015 z 01.01.2015 r. zawarta z wlascicielk^ sklepiku
szkolnego przedmiotem najmu jest pomieszczenie wsuterenie
o pow. 12 m2 przeznaczone na prowadzenie sklepiku szkolnego, umowe
zawartonaokres od 01.01. do 31.05.2015 r.

2. Umowanr 2/2015 z 05.03.2015 r. zawarta ze Wspolnota_ Mieszkaniow^,
przedmiotem najmu jest aula opow. 126,85m2 wynajeta celu spotkania
czlonkow wspolnoty, umowe zawarto na okres 05.03.2015 r.

3. Umowa nr 3/2015 z 27.03.2015 r. zawarta ze Wspolnota Mieszkaniowa,
przedmiotem najmu jest aula o pow. 126,85 m.2 wynajeta wcelu
spotkania czlonkow wspolnoty, umowe zawarto na okres 31.03.2015 r.

4. Umowa nr 4/2015 z 30.05.2015 r. zawarta z
przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna o pow. 176 m2

wynajeta w celu przeprowadzenia pokazowych zajec pilki noznej dla
przedszkolakow, umowe zawarto na okres 30.05.2015 r.

5. Umowa najmu pomieszczen nr 5/2015 z 01.04.2015 r. zawarta
z Okregowq Komisja. Egzaminacyjn^ wGdansku, przedmiotem najmu
s£} pomieszczenia wbudynku szkoly okreslone wharmonogramie
przeznaczone na przechowywanie prac i sprawdzanie zestawow
egzaminacyjnych, umowe zawarto na okres od 04. - 12.05. 2015 r.

6. Umowa nr 8/2015 z 01.01.2015 r. zawarta z osob£| fizyczna, przedmiotem
najmu jest pomieszczenie w suterenie o pow. 12 m2 przeznaczone



na prowadzenie sekretariatu szkolnego szkoly niepublicznej, umow?
zawarto na okres od 01.08. do 31.08.2015 r.

7. Umowa nr 10/2015 z 01.09.2015 r. zawarta osoba^ fizyczn^, przedmiotem
najmujest powierzchnia przeznaczone pod 4 automaty do sokow
przekasek oraz napoi goracych, umow^ zawarto na okres od 01.09.
do 31.12.2015 r., w aneksie bez daty liczbe automalow ograniczono
do trzech, wynajeto powierzchni? 2,2 m2.

8. Umowa nr 11/2015 z 01.09.2015 r. zawarta z
przedmiotem najmu s§ sale

lekcyjne nr 22 i 23 o pow. 49,8 m2 i 62 m2, sala lekcyjna nr 11
o pow. 49,8 m2 , pomieszczenie w suterenie o pow. 12 m2 przeznaczone
na prowadzenie zajec szkolnych, umowe zawarto naokres od 01.09.
do 31.12.2015 r.

9. Umowa nr 12/2015 z 01.01.2015 r. zawarta z osoba^ fizyczna, prowadzaca.
przedmiotem najmu jest sala

gimnastyczna o pow. 176 m2 przeznaczona na prowadzenie zajec
rekonstrukcji historycznych, umowe zawarto na okres od 13.10.
do 31.12.2015 r.

10.Umowanr 13/2015 z 28.10.2015 r. zawarta z osoba fizyczn^ prowadzaca.
zajecia z gry w siatkowke , przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna
opow. 176 m2 przeznaczone na prowadzenie zajec gry wpilke siatkow*},
umow§ zawarto na okres 28.10.2015 r.

11.Umowa nr 15/2015 z 05.11.2015 r. zawarta z osob^ fizycznq prowadza^
zajecia z gry-w siatkowke , przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna
o pow. 176 m2 przeznaczone na prowadzenie zajec gry wpilke siatkow<j,
umowe zawarto na okres od 05.11 do 31.12.2015 r.

12.Umowa nr 16/2015 z 12.11.2015 r. zawarta z osobq fizyczna. prowadzaca
zajecia fitness, przedmiolem najmu jest sala gimnastyczna o pow. 176 m2
przeznaczone na prowadzenie zajec fitness, umowe zawarto na okres
12.11.2015 r.

13.Umowanr 17/2015 z 03.12.2015 r. zawarta z Parti** Razem, przedmiotem
najmu jest sala lekcyjna nr 22 o pow.49,8 m2 na prowadzenia
zamkni^tych spotkan organizacyjnych, umowe zawarto na okres
04.12.2015 r.
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14.Umowa nr 18/2015 z 03.12.2015 r. zawarta z Partia Razem, przedmiotem
najmu jest sala lekcyjna nr 22 o pow.49,8 m2 na prowadzenia
zamknietych spotkan organizacyjnych, umowe zawarto na okres
10.12.2015 r.

15.Umowanr 19/2015 z 16.12.2015 r. zawarta z

przedmiotem najmujest salagimnastyczna o pow.176 m2
w celuprzeprowadzenia zajec sportowych, umowe zawarto na okres
19.12.2015 r.

16.Umowa nr 20/2015 z 29.12.2015 r. zawarta z Partia_ Razem, przedmiotem
najmu jest sala lekcyjna nr 22 o pow.49,8 m2 na prowadzenie
zamknietych spotkan organizacyjnych, umowe zawarto na okres
29.12.2015 r.

(zat. nr6-21)

W umowach:

- nr 2/2015 i nr 3/2015 nie okreslono powierzchni wynajmowanej auli
(zat. nr 7),
- nr 10/2015 nie okreslono powierzchni wynajmowanej pod automaty
sprzedajace napoje i przekqski (zal. nr 12),
-nr 17/2015, nr 18/2015, nr 20/2015 nie kreslono celu najmu pomieszczen
szkoly (zal. nr 18, 19,21).

Brakujaxe dane zostaty ustalone na podstawie pisemnych wyjasnien Kierownika
Administracyjnego. (zal. nr 2)

Pani Dyrektor Oktawia Gorzenska zobowi^zala sie do scislego przestrzegania
zasady okreslania w mowach powierzchni wynajmowanych pomieszczen oraz
celunajmupomieszczen szkoly.

Kontrolujace analizuj^c umowy oraz dokumentacje dotyczsjca, wynajmowanych
powierzchni stwierdzaj^, ze dane zawarte w„Informacji dotyczejcej odptatnego
wynajmu pomieszczen budynku szkoly w2015 r."- pismo bez daty uzupetnione
korekt<| z 11.10.2016 r. sa_ zgodne ze stanem faktycznym .

Dyrektorka Gimnazjum Nr 1Pani Oktawia Gorzenska zapoznala sie
z trescia_ §§ 35, 36 ust. 2 i 37 Zarzadzenia Nr 11/2000/III Prezydenta Miasta
Gdyni z31 sierpnia 2000 roku wsprawie zasad przeprowadzania kontroli przez
Biuro Kontroli Urzedu Miasta Gdyni.

Q£<M



Protokol sporzadzono w dwochjednobrzmiacych egzemplarzach,
ktore otrzymuja; Dyrektorka Gimnazjum Nr 1 i Biuro Kontroli a/a.

Dyrektorka
Gimnazjum Nr 1:

DYREKTOR SZKOLY

..Qkm^ki...

I, UJ.Gdynia, /.U. pazdziernika 2016 roku

Kontrolujace:

KIER8W»HUIIIM KIUMLI

rngr Iwotia Torkow^fta

-OHNY SHECJALISTA

jrjolanta Armknecht



II. X LICEUM OGOLNOKSZTALC^E
im. „Gdyiiskich Nauczycieli Bohaterdw II Wojny Swiatowej"

W kontrolowanym okresie Dyrektorka^ Szkoly byl Pani Magdalena Piwowarska.
Informacji w trakcie kontroli udzielala PaniHalina Jasihska Kierownik
ds. Administracyjno- Gospodarczych.
Kontrolujace badaly zgodnosc zapisow w „Informacji dotycz^cych odplatanego
wynajmu/wydzierzawienia pomieszczen budynku szkoly w 2015 roku"
z 30.12. 2015 r.

Okazano umowy obowiazuj^ce w 2015 roku:

1. Umowa najmu nr 28/14 zawarta 25.08. 2014 r. z osoba^ fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazwqi

na wynajem pomieszczenia uzytkowego o pow.
10,30 m2 celem prowadzenia sklepiku szkolnego.
Umowe zawarto na okres od 02.08.2014 r. do 30.01.2015 r.

2. Umowa najmu nr29/14 zawarta 29.08.2014 r. z osoba. fizyczn^
prowadzaca dzialalnosc pod nazwa^

nawynajem 1 m2 powierzchni, celem zainstalowania
2 automatow vendingowych.
Umowe zawarto na okres od 01.19.2014 r. do 30.06.2015 r.

3. Umowa najmu nr 30/14 zawarta 29.08.2014 r. z
na wynajem powierzchni 0.50m2 celem zainstalowania automatu
vendingowego. Umowe zawarto naokres od 01.09.2014 r.
do 30.06.2015 r.

4. Umowa najmu nr 32/2014 zawarta 29.09.2014 r. z osoba fizyczna,
prowadz^ dzialalnosc gospodarcz^ pod nazw*j na
wynajem sali gimnastycznej opow. 227m2 oraz pomieszczenia
szatni i toalet celem prowadzenia zajec nauki tanca. Umowe
zawarto na okres od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r. (kazda sroda
od godz. 20.00 do godz. 21.00, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy).

5. Umowa najmu nr 37/2014 zawarta 08.09.2014 r.z osoba fizyczna.
na wynajem sali gimnastycznej o pow. 227m2 oraz pomieszczenia
szatni i toalet ktore s<| niezbedne do prawidlowego korzystania
z sali. Sale w wynajeto w celu prowadzenia zajec nauki tanca.
Umowe zawarto na okres od 08.09.2014 r. do 26.01.2015 r.
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6. Umowa najmu nr 38/14 zawarta 08.09.2014 r. r. z osoba. fizyczn^
prowadzaca. dzialalnosc pod nazw£} na wynajem pow.
1 m2 powierzchni w celu zainstalowaniakserokopiarki. Umowe.
zawarto od 15.09.2014 r. do 31.01.2015 r.

7. Umowa najmu nr 39/14 zawarta 17.09.2014 r. z osoba. fizyczna.
na wynajem sali gimnastycznej o pow. 227 m2 oraz pomieszczen
szatni i toalet w celu prowadzeniazajec sportowych. Wynajem
w celu prowadzenia zajec sportowych w okresie 01.10.2014 r.
do 11.06.2015 r.

8. Umowa najmu nr 40/14 zawarta 15.09.2013 r. z
na wynajem sali gimnastycznej o pow.

227 m2 oraz pomieszczen szatni i toaletcelem prowadzenia zajec
sportowych. Umow? zawarto od 01... 10.2014 r. do 31.01.2015 r.

9. Umowa najmu nr 41/14 zawarta 20.09.2013 r. z
na wynajem sali gimnastycznej o pow.

227 m2 oraz pomieszczen szatni i toalet celem prowadzenia zajec
sportowych. Umowe zawarto naokres od 01.10.2014 r.
do 23.01.2015 r.

lO.Umowa najmu nr43/13 zawarta 01.10.2014 r. z osobg fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc pod nazw§

na wynajem sali nr 12 o pow. 50.04 m2 celem organizacji
spotkan z rodzicami Umowe zawarto od 01.10.2014 r.
do31.01.2015r.

11.Umowa najmu nr 47/14 zawarta 05.10.2014 r. z osob§ fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc pod nazwa. na wynajem sali
lekcyjnej nr 12 o pow. 50,4 m2 celem prowadzenia zajec
komputerowych.
Umowe zawarto od 05.11. 2014 r. do 29.01.2015 r.

12.Umowa najmu nr29/15 zawarta 30.10.2015 r. z osoba. fizyczna.
nawynajem sali gimnastycznej o pow. 227 m2 wraz z szatnia.
i toaletami celem prowadzenia zajec sportowych. Umowe zawarto
od 02.11. 2015 r. do 28.12.2015 r.

B.Umowa najmu nr28/15 zawarta 12.10.2015 r. z osoba. fizyczna
na wynajem sali gimnastycznej o pow. 227 m2 wraz z szatnia
i toaletami z przeznaczeniem naprowadzenie zajec sportowych .
Umowe zawarto od 13.10. 2015 r. do 23.12.2015 r.



14.Umowa najmu nr 27/15 zawarta 30.09.2015 r. z osoba. fizyczn^
na wynajem sali lekcyjnej nr 12 o pow. 50,4 m2 celem prowadzenia
zajec edukacyjnych. Umow§ zawarto na okres od 03.10.2015 r.
do 13.01.2016 r.

1S.Umowa najmu nr 25/15 zawarta 30.09.2015 r. z osoba, fizyczna
na wynajem sali gimnastycznej o pow. 227 m2 z szatni^ i toaletami
celem prowadzenia zajec sportowych.
Umowe zawarto od 01.10.2015 r. do 17.06.2016 r.

16.Umowa najmu nr 24/15 zawarta 30.09.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca, dzialalnosc gospodarcz££ pod nazw^ na
wynajem sali lekcyjnej nr 12 o pow. 50,4 m2 w celu prowadzenia
zajec komputerowych . Sala wykorzystywana w czwartki od godz.
14.00 do godz. 17.00.
Umowe zawarto od 01.10. 2015 r. do 31.01.2016 r.

17.Umowa najmu nr 23/15 zawarta 21.09.2015 r. z osoba^ fizyczna
nawynajem sali gimnastycznej o pow. 227 m2 wraz z szatni^
i toaletami w celu prowadzenia zajec sportowych. Umowe zawarto
od 21.09.2015 r. do 23.06.2016 r.

18.Umowanajmu nr 22/15 zawarta z 21.09.2015 r. z
na wynajem sali gimnastycznej o powierzchni 227 m2 (sala
wykorzystywana wczwartki 1,5 godz.). Cel wynajmu - zajecia
sportowe. Umowe zawarto od 01.10.2015 r. do 28.01.2016 r.

19.Umowa najmu nr 20/15 zawarta 31.08. 2015 r. z osoba. fizyczna.
na wynajem o powierzchni 1m2 wcelu wstawienia automatu
vendingowego. Umowe zawarto od 01.09.2015 r. do 31.01.2016 r.

20.Umowa najmu nr 19/15 zawarta 31.08.2015 r. z
na wynajem sali gimnastycznej o pow. 227 m2 (wynajem
w czwartki 1,5 godz.). Celu wynajmu- zajecia sportowe. Umowe
zawarto na okres od 03.09. do 25.09.2015 r.

21 .Umowa najmu nr 18/15 zawarta 31.08.2015 r. z osobq fizyczna
na wynajem powierzchni 10,30 m2 wcelu prowadzenia sklepiku
szkolnego. Umowe zawarto na okres od 02.09.2015 r.
do 12.02.2016 r.

GoJIa.



22.Umowa najmu nr 17/15 zawarta 31.08.2015 r. z osoba fizyczn^
prowadzaca.dzialalnosc pod nazwa

na wynajem recepcji o pow. 3m2. Recepcjaudostepniana
od poniedzialku do piatku 2 godz. Celem prowadzenia zapisow na
kursy przygotowawczedla uczniow. Umow? zawarto od 02.2015 r.
do 2.10.2015 r.

23.Umowanajmu nr 16/15 zawarta 31.08.2015 r. z osobq fizyczna.
reprezentuja^a na wynajem pow. 1 m2
z przeznaczeniem na zainstalowanie automatu vendingowego.
Umowe zawarto od 01.09. 2015 r. do 31.01.2016 r.

24.umowa najmunr 15/15 zawarta 01.06.2015 r. z osoba. fizyczna
prowadza.c^ dzialalnosc gospodarcz^ podnazwa

na wynajem recepcji pow. 3 m2.
Recepcja udost^pniona od poniedzialku do piatku 4 godziny.
Cel wynajmu - zapisy na kursy przygotowawcze dla uczniow.
Umow<? zawarto od 08.06.2015 r. do 25.06.2015 r.

25.Umowa najmu nr 13/15 zawarta 07.04.2015 r. z na
wynajem powierzchni 227m2 sali gimnastycznej (1,5 godz.
tygodniowo). Cel wynajmu - zajecia sportowe. Umowe zawarto
od 07.04. 2015 r. do 30.06.2015 r.

26.Umowa najmu nr 12/15 zawarta 07.04.2015 r. z osoba. fizyczna
na wynajem sali gimnastycznej opow. 227 m2 wraz z szauiia
i toaletami w celu prowadzenia zajec sportowych. Umowe zawarto
od 07.04. 2015 r. do 26.05.2015 r.

27,Umowa najmu nr 11/15 zawartaO1.04.015 r. ze Wspolnota
Mieszkaniowa. na wynajem sali lekcyjnej
nr 12 o pow. 50,4 m2 wdniu 22.04.2014 r. Cel wynajmu -
spotkanie wspolnoty mieszkaniowej.

28.Umowa najmu nr 10/15 zawarta 02.03.2015 r. z osoba. fizyczn^
prowadzaca dzialalnosc na wynajem sali
lekcyjnej nr 12 o pow. 50,4 m2 (2 godz.).
Cel wynajmu- zajecia cdukacyjne dlapolonistow.

29.Umowa najmu nr09/15 zawarta 02.03.2015 r. z osoba_ fizyczna,
nawynajem sali gimnastycznej o pow. 227m2 wraz



z pomieszczeniami szatni i toaletami, celem organizacji zajec
sportowych. Umowe zawarto na okres od 03.03. 2015 r.
do 31.03.2015 r.

30.Umowa najmu nr 8/2015 zawarta 16.02.2015 r. z osoba, fizyczna
prowadz^c^ dzialalnosc pod nazwa na wynajem 0,5m2
w celu zainstalowania kserokopiarki. Umowe zawarto
od 16.02.2015 r. do 15.03.2015 r.

31.Umowa najmu nr 7/15 zawarta 16.02.2015 r. zawarta
na wynajem sali gimnastycznej

o pow. 227 m2 w celuprowadzenia zajec sportowych dla
studentow. Umowe zawarto od 23.02.2015 r. do 12.06.2015 r.

32.Umowa najmu nr 6/15 zawarta 16.02.2015 r. z osoba^ fizyczna.
na wynajem sali gimnastycznej powierzchni 227 m2 z szatnia
i toaletami celem prowadzenia zajec sportowych. Umowe. zawarto
na okres od 16.02.2015 r. do 30.04.2015 r.

33.Umowa najmu nr 5/15 zawarta 16.02.2015 ze
na wynajem sali nr 12 pow. 50,4 m2.

Cel wynajmu - zajecia edukacyjne dla uczniow. Umowe zawarto
na okres od 16.02.2015 r. do 30.04.2015 r.

34.Umowa najmu nr 4/15 zawarta 16.02.2015 r. z osoba. fizyczna _
prowadzaca dzialalnosc pod nazwa. na wynajem sali nr
12 pow. 50,4m2 naprowadzenie zajec komputerowych. Umowe
zawarto od 16.02.2015 r. do 26.06.2016 r.

35.Umowa najmu nr 3/15 zawarta 16.02.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc pod nazwa nawynajem pow.
10,3 m2 celem prowadzenia sklepiku szkolnego. Umowezawarto
od 16.02.2015 r. do 25.06.2015 r.

36.Umowa najmu nr 2/15 zawarta 19.01.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca. nawynajem sali
gimnastycznej o pow. 227 m2 wcelu prowadzenia zajec nauki
tanca. Umow? zawarto na dni: 22.01.2015 r., 26.02.2015 r.,
26.03.2015 r., 28.05.2015 r. i 25.06.2015 r.

37.Umowauzyczenianr 1/15 zawarta 12.01.2015 r. z osobq fizyczna
nawynajem sali gimnastycznej o pow. 227 m2 wraz z szatnia
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i toaletami w celu prowadzenia zajec sportowych. Umowe zawarto
od 13.01.2015 r. do 24.02.2015 r. (zal. nr 28- 53 i 55-65)

Kontrolujace zwracaj^ uwag?, ze w zawieranych umowach nalezy
zawsze podawac cel wynajmu pomieszczen. W trakcie kontroli odrebnym
dokumentem uzupelniono cel wynajmu nast^pujacych dotycz^cy nastej3ujacych
umow:5/15, 10/15, 11/15, 13/15, 15/15, 17/15, 19/15, 22/15, 27/15 (zal. nr 22).

Dane dotycz^ce celu, na jaki zawierano umowy najmu w kontrolowanym
okresie kontrolujace uzupelnily w oparciu o dodatkowe informacji przedlozone
przez Pania^ Haling Jasihska^ - kierownika ds. Administracyjno-Gospodarczych.
(zal.22).
Kontroluja.ce analizujac umowy oraz dokumentacje dotyczqca^ wynajmowanych
powierzchni stwierdzaja., ze dane zawarte w „Informacji dotycz^cej odplatnego
wynajmu pomieszczen budynku szkoly w 2015 r.".- z 30.12.2015 r..
byly niezgodne ze stanem faktycznym. Pod pozycja. Rodzaje dzialalnosci -
automaty zywieniowe i ksero powinna bye podana powierzehnia wynajmu
2,5m2; skorygowano rowniez rubryke „Ilosc godzin" pod pozycja. kasa
zapomogowa. Korekt^ Informacji dotyczacej odplatnego wynajmu pomieszczen
w budynku szkoly w 2015 r. zlozono 11.10.2016 r. w Wydziale Projektow
Rozwojowych Urz^du Miasta Gdyni, rowniez wiaczono do akt kontroli.
(zal. nr 24 i 25).
Skorygowane informacje sa. zgodne z udostejDniona. dokumentacj^.

Dyrektorka X Liceum Ogolnoksztalcacego Pani Magdalena Piwowarska
zapoznala sie z trescia. §§ 35, 36 ust. 2 i 37 Zarzadzenia Nr ll/2000/III
Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad
przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urz^du Miasta Gdyni.
Protokol sporzadzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, ktore otrzymuja.:
Dyrektorka X Liceum Ogolnoksztalcacego i Biuro Kontroli a/a.

Dyrektorka
X Liceum Ogolnoksztalcacego Kontrolujace:

DYR

Gdynia,.w.pazdziernika 2016 roku

!!
mgr Iwo

gLov/nV ^jecjIausta
)r'jo\anta 'Arm"k'n'e'cB t

IITMLi
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III. ZESPOL SZK6L OG6LNOKSZTALC4CYCH NR 1
im. „Marynarki Wojennej RP"

Wkontrolowanym okresie Dyrektorka Szkoly byl Pan Wieslaw Kosakowski.
Informacji w trakcie kontroli udzielala Pani Joanna Kantorosinska - Glowna
Ksiegowa.
Kontrolujace badaly zgodnosc zapisow w„Informacji dotycz^cych odplatanego
wynajmu/wydzierzawienia pomieszczen budynku szkoly w 2015 r. roku"
z 13.01.2016 r.

Okazano umowy najmu obowiazujace w 2015 r.

1. Umowa najmu ZSO1-KS/2015/38/2014 zawarta 15.09.2014 r. z osoba.
fizyczmj prowadzaca dzialalnosc gospodarczq pod nazwa.
na wynajem sali lekcyjnej nr 7 o pow. 58,65m2 z przeznaczeniem
prowadzenie zajec z matematyki adresowanych do uczniow szkol
podstawowych. Umow? zawarta od 15.09.2014 do 30.01.2015 r.

2. Umowa najmu ZSOl.221.15 2015 zawarta 15.09.2015 r. z osobg
fizyczmj prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa.
na wynajem sali lekcyjnej nr 7 opow. 58,65m2 z przeznaczeniem
m prowadzenie zajec zmatematyki adresowanych do uczniow szkol
podstawowych. Umowe zawarta od 21.09.2015 r. do 10.02.2015 r.

3. Umowa ZSOl-A/2015/35/2014 zawarta 04.09.2014 r. z osobami
fizycznymi prowadzaxymi dzialalnosc gospodarcza pod nazwa

nawynajem 3m2 powierzchni holu naparterze wcelu
ustawienia automatow do sprzedazy napojow cieplych. Umowe zawarto
od 4.09.2014 r. do 31.01.2015 r.

4. Umowa ZSOl.A 221.3.2015 zawarta 16.02.2015 r. z osobami
fizycznymi prowadzacymi dzialalnosc gospodarcz^ pod nazwq

na wynajem 3m2 powierzchni holu na parterze wcelu
ustawienia automatow do sprzedazy zywnosci. Umowe zawarto
od 16.02.2015 r. do 30.06.2015 r.

5. Umowa ZSOl-A.221.10.2015 zawarta 17.09.2015 r. z osobami
fizycznymi prowadzacymi dzialalnosc pod nazwa.
na wynajem 2m2 powierzchni na ustawienie automatow na sprzedaz
napojow cieplych i artykutow zywieniowych. Umowe zawarto
od 21.09.2015 r. do 12.02.2016 r.
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6. Umowa ZSOl-A/2015/36/2014 zawarta 05.09.2014 r. z osobami

fizycznymi prowadzacymi dzialalnosc pod nazwa^
na wynajem 3m2 powierzchni holu w celu ustawienia automatow
do sprzedazy napojow cieplych. Umow^ zawarto od 05.09.2014 r.
do 30.01.2015 r.

7. Umowa ZSO1.A.221.42015 zawarta 16.02.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca, dzialalnosc gospodarczapod nazwa

na wynajem 3m2 powierzchni holu na parterze w celu
ustawienia automatow do sprzedazy napojow cieplych. Umow? zawarto
od 16.02.2015 r. do 30.06.2015 r. '

8. Umowa ZSO1-A.221.5.2015 r. zawarta z osoba. fizyczna^ prowadzaca.
dzialalnosc gospodarczq pod nazwa
na wynajem powierzclmi 2 m2 (hoi na parterze) w celu swiadczenia ustug
ksero. Okres zawarcia umowy od 16.02.2015 r. do 15.06.2015 r.

9. Umowa ZSO1-A.221.13.2015 r. zawarta 1.09.2015 r. z osoba. fizyczn^
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa

na wynajem powierzchni 2 m2 (hoi na parterze) wcelu
swiadczenia uslug ksero. Okres zawarcia umowy od 1.09.2015 r.
do 12.02.2016 r.

lO.Umowa ZSOl-A/2015/34/2014 zawarta 5.09.2014 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazwg

na wynajem powierzchni 2 m2 (hoi na parterze) wcelu
swiadczenia uslug ksero. Okres zawarcia umowy od 5.09.2014 r.
do 30.01.2015 r.

11.Umowa najmu pomieszczen 48/M/2015 z 6.06.2015 r. zawarta
z Okr^gowa. Komisja Egzaminacyjna wGdahsku na wynajem sal 4G-
38,10m2, 10G-38,63m2, 12G-39,llm2, !3G-39m24m2, zaplecze 13,08m2
lacznie 168,16m2 celem sprawdzania zestawow egzaminacyjnych.
Umowe zawarto od 11.05 do 27.05.2015 r.

12.Umowa najmu pomieszczen nr6/GJA/2016 z 10.04.2016 r. zawarta
z Okregowa Komisja Egzaminacyjna wGdahsku na wynajem sal 4G-
38,10m2, 10G-38,63m2, 12G-39,llm2, 13G-39m24m2, zaplecze 13,08m2
lacznie 168,16m2 celem sprawdzania zestawow egzaminacyjnych.
Umowe zawarto od 04.05 do 15.05.2015 r.
(zal. nr 68-81)



Kontrolujace analizujac umowy oraz dokumentacj? dotyczaca, wynajmowanych
powierzchni stwierdzaj^, ze dane zawarte w „Informacji dotycz^cej odplatnego
wynajmu pomieszczen budynku szkoly w 2015 r." - z 13.01.2015 r.
sqzgodne ze stanem faktycznym. (zal. nr 67)

Dyrektor Zespohi Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 1 Pan Wieslaw Kosakowski
zapoznal sie z trescia^ §§ 35, 36 ust. 2 i 37 Zarzadzenia Nr 11/2000/III
Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad
przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urzedu Miasta Gdyni.

Protokol sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, ktore otrzymuja;
Dyrektor Zespohi Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 1 i Biuro Kontroli a/a.

Dyrektor Kontrolujace:
Zespolu Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 1:

mgr Wiesmur Kosakowski

KIEllWtIK BIURA KOSTRBL

Gfl^WgftEfiOMISTA

Zesp6f Szkbt Og6lnoksztateacych nr 1 ( \ mgrjolanta Armknecht
81-405 Gdynia, ul. Legion6w 27

el./fax 58 622 18 33 NIP 586-174-30-30

Gdynia/.1/., pazdziernika 2016 roku
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