
JRZAD MIASTA GDTNI
BIURO KONTROLI

Alft|C Marszotka Piisud«!;iegO 52/5-4

PBK.1711.15.1.2016

PROTOKOL Nr 19/2016

z kontroli planowej przeprowadzonej w:

1. Szkola Podstawowa Nr 35, 81-647 Gdynia ul. Uczniowska nr 1;
2. Zespoi Szkol Wczesnej Edukacji, 81-578 Gdynia ul. Wiczlinska nr 33;
3. Szkola Podstawowa Nr 39, 81-153 Gdynia ul. Unruga nr 88;
4. Szkola Podstawowa Nr 10, 81-067 Gdynia ul. Morska nr 192;
5. Zespoi Szkol Ekologiczno - Transportowych, 81-216 Gdynia ul. Morska 186
(kontrola siedziby w 2015 r. 81-540 Gdynia Al. Zwyciestwa 194- Technikum
Transportowe).

przez:

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

Przedmiotem kontroli bylo badanie rzetelnosci informacji dotycz^cej
wynajmu/dzierzawy pomieszczeh wbudynku szkoly - 2015 roku.

Kontrole przeprowadzono w okresie od 26 pazdziemika do 11 listopada 2016 r.

Woparciu o udostepnion^ dokumentacje ustalono, co nastepuje:



SZKOLA PODSTAWOWA NR 35
im. kpt. STANISLAWA KOSKO

Wkontrolowanym okresie Dyrektorem Szkoty by! Pani Janina Ostalowska.
Informacji wtrakcie kontroli udzielala Pani Matgorzata Miotk - Kierownik
Administracyjny.
Kontrolujace badaly zgodnosc zapisow w„Informacji dotyczacych odplatanego
wynajmu/wydzierzawienia pomieszczeh budynku szkoly w2015 roku"
z 08. 01. 2016 r.

Okazano umowy najmu obowiazujace w 2015 r.:

1. umowa najmu nr l/K/2015 z02.01.2015 r. zawarta zosoba fizyczna
prowadza^ dzialalnosc gospodarcza pod nazw^
na wynajem powierzchni 14,54m2 na sklepik szkolny. Umowe zawarto
od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.;

2. umowa najmu nr 2/K/2015 z 05.01.2015 r. zawartaz
na wynajem auli z wyposazeniem o pow. 208m2

celem prowadzenia nauki tanca. Umowe zawarto od 7.01.2015 r.
do 30.01.2015 r.;

3. umowa najmu nr 3/K/2012 z 05.01.2015 r. zawarta z osoba. fizyczna^
prowadzaca_ dzialalnosc gospodarcza pod nazwa

na wynajem auli opow. 208m2 zprzeznaczeniem
na prowadzenie zajec tanecznych. Umow? zawarto od 9.01.2015 r.
do 27.02.2015 r.;

4. umowa najmu nr 4/K/2012 z05.01.2015 r. zawarta z osoba fizyczna^
prowadzqcj* dzialalnosc na najem sali gimnastycznej
opowierzchni 248 m2, wcelu prowadzenia zajec wychowania
fizycznego. Umowe zawarto na okres od 08.01.2015 r. do 15.01.2015 r.;

5. umowa najmu nr 5/K/2015 z 12.01.2015 r. zawarta z osoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc pod nazwa na najem auli opowierzchni
208m2, wcelu prowadzenia zajec sportowych. Umowe zawarto na okres
od 15.01.2015 r. do 26.02.2015 r.;

6. umowa najmu nr 6/K/2015 z 12.012015 r. zawarta zosoba fizyczna
na wynajem sali gimnastycznej opowierzchni 248m2 na organizacje zajec
sportowych. Umowe zawarto od 12.01.2015 r. do 28.01.2015 r.;

7. umowa najmu nr 7/K/2015 z22.01.2015 r. zawarta z osoba. fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwq.
na wynajem sali gimnastycznej opow. 248m2 wcelu organizacji zajec
sportowych. Umowe zawarto od 22.01.2015 r. do 29.01.2015 r.;
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8. umowa najmu nr 8/K/2015 z 10.02.2015 r. zawarta ze Wspolnota^
Mieszkaniowa nawynajem pomieszczeniajadalni 120m2
z przeznaczeniem na organizacje zebrania mieszkancow. Umowe zawarto
na 17.02.2015 r.;

9. umowa najmu nr 9/K2015 z 16.02.2015 r. zawarta zosoba. fizyczna
na najem sali gimnastycznej opowierzchni 248m2 wcelu prowadzenia
zajec sportowych. Umowe zawarto od 16.02.2015 r. do 25.02.2015 r.;

lO.umowa najmu nr 10/K/2015 z 16.02.2015 r. zawarta z osoba fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazw^ na wynajem auli
opow. 208m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec tanecznych.
Umowe zawarto od 16.02.2015 r. do 27.02.2015 i\;

11.umowa najmu nr 1l/K/2015 z 19.02.2015 r. zawarta z osoba fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc gospodarczq pod nazwa na
wynajem sali gimnastycznej opowierzchni 248m2 zprzeznaczeniem
na prowadzenie zajec sportowych. Umowe zawarto na 26.022015 r.;

12.umowa najmu nr 12/K/2015 z20.02.2015 r. zawarta ze Wspolnota
Mieszkaniowa. na wynajem pomieszczeniajadalni opowierzchni 120m2
celem organizacji zebrania mieszkancow.
Umowe zawarto na 24.02.2014 r.;

13.umowa najmu nr 13/K/2015 z20.02.2015 r. zawarta ze Wspolnota.
Mieszkaniowa na wynajem pomieszczeniajadalni opow. 120m2
z przeznaczeniem na organizacje zebrania mieszkancow. Umowe zawarto
26.02.2014 r.;

M.umowa najmu nr 14/K/2015 z 02.03.2015 r. zawarta z osoba lizycznq
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza. pod nazw^ na wynajem auli
opowierzchni 208m2 wcelu organizacji zajec z tanca. Umowe zawarto
od 02.03.2015 r. do 30.03.2015 r.;

15.umowa najmu nr 15/K/2015 z02.03.2015 r. zawarta ze Wspolnota
Mieszkaniow^ nawynajem pomieszczeniajadalni
opowierzchni 120m2 zprzeznaczeniem na zebranie mieszkahcow.
Umow? zawarto na 04.03.2015 r.;

16.umowa najmu nr 16/K/2015 z03.03.2015 r. zawarta ze Wspolnota
Mieszkaniowa na wynajem pomieszczeniajadalni o powierzchni 120m2
z przeznaczeniem na organizacje zebrania mieszkahcow. Umowe zawarto
na 17.03.2015 r.;

H.umowa najmu nr 17/K.2015 z04.03.2015 r. zawarta z osoba fizyczna
prowadz^cq dzialalnosc gospodarcza pod nazw^ na wynajem
auli opowierzchni 208m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec
aerobiku. Umowe. zawarto od 05.03.2015 r. do 11.06.2015 r.;

18. umowa najmu nr 18/K/2015 z 04.03.2015 r. zawarta z
na wynajem auli opowierzchni 208m2 z przeznaczeniem

na prowadzenie zajec ztanca. Umowe zawarto od 06.03.2015 r.
do 19.06.2015 r.; * A (JJj^



19.umowa najmu nr 19/K/2015 z04.03.2015 r. zawarta ze Wspolnota.
Mieszkaniowa na wynajem pomieszczeniajadalni opowierzchni 120m2
zprzeznaczeniem na organizacje zebrania mieszkahcow. Umowa zawarta
na czas okreslony- 09.03.2015 r.;

20.umowa najmu nr 20/K/2015 z05.03.2015 r. zawarta ze Wspolnota.
Mieszkaniowa na wynajem pomieszczeniajadalni opowierzchni 120m2
zprzeznaczeniem na organizacje zebrania mieszkahcow. Umowe zawarta
na czas okreslony - 11.03.2015 r.;

21.umowa najmu nr 2l/K/2015 z05.03.2015 r. zawarta zosoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa^ na
wynajem sali gimnastycznej opowierzchni 248m2 zprzeznaczeniem
na prowadzenie zajec sportowych. Umowe zawarto na czas okreslony
wdniach: 05.03.2015 r., 12.03.2015 r., 19.03.2015 r.;

22.umowa najmu nr 22/K7201.5 z6.03.2015 r. zawarta ze Wspolnota
Mieszkaniowa na wynajem jadalni opowierzchni 120m2
zprzeznaczeniem na organizacje zebrania mieszkahcow. Umowe zawarto
na czas okreslony- 12.03.2015 r.;

23.umowa najmu nr 23/K/2015 zawarta ze Wsp6lnotj| Mieszkaniowa
na wynajem jadalni opowierzchni 120m2 z przeznaczeniem
na organizacje zebrania mieszkahcow. Umowe zawarto na czas okreslony
-18.03.2015 r.;

24.umowa najmu nr 24/K/2015 zawarta ze Wspolnota. Mieszkaniowa
na wynajem jadalni opowierzchni 120m2 zprzeznaczeniem na
organizacje zebrania mieszkancow. Umowe zawarto na czas okreslony
- 30.03.2015 r.;

25.umowa najmu nr 25/K/2014 zawarta ze Wspolnota Mieszkaniowa.
na wynajem jadalni opowierzchni 120m2 z przeznaczeniem
na organizacje zebrania mieszkahcow.
Umowe zawarto na czas okreslony- 01.04.2015 r.;

26.umowa najmu nr 26/K/2015 zawarta zosoba fizyczna. prowadzaca
dzialalnosc gospodarcza pod nazwa. na wynajem auli opowierzchni
208m2 z przeznaczeniem na zajecia taneczne. Umowe zawarto
od 01.04.2015 r. do 29.04.2015 r.;

27.umowa najmu nr 27/K/2015 zawarta z 02.04.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa^ na
wynajem sali gimnastycznej opowierzchni 248m2 zprzeznaczeniem
na organizacje zajec sportowych. Umowe zawarto na okres od 09.04.2015
r. do 28.05.2015 r.;

28.umowa najmu nr 28/K/2015 zawarta 04.05.2015 r. z osoba, fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc pod nazwa. na wynajem auli opowierzchni
208m2 z przeznaczeniem na zajecia taneczne. Umowe zawarto
od 04.05.2015 r. do 29.05.2015 r.;



29.umowa najmu nr 29/K/2015 zawarta 01.06.2015 r. z osoba. fizycznq
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazw^ na wynajem auli
opowierzchni 208m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec tanecznych.
Umowe zawarto od 01.06.2015 r. do 26.06.2015 r.;

30.umowa najmu nr 30/K/2015 zawarta 11.06.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa
na wynajem sali gimnastycznej opowierzchni 248m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec sportowych. Umowe zawarto na czas okreslony
-11.06.2015 r.;

31 .umowa najmu nr 3l/K/2015 zawarta 01.07.2915 r. ze Wspolnota
Mieszkaniowq na wynajem jadalni opowierzchni 120m2 wcelu
organizacji zebrania mieszkahcow. Umowe zawarto na czas okreslony
- 07.07.2015 r.;

32.umowa najmu nr 32/K.2015 zawarta 07.09.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa^

na wynajem sali gimnastycznej o powierzchni 248m2
zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec sportowych. Umowe zawarto
na okres od 16.09.2015 r. do 30.09.2015 r.;

33.umowa najmu nr 33/K/2015 zawarta 17.09.2015 r. z osob^ fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc pod nazwzj na wynajem auli
opowierzchni 208m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec
sportowych. Umowe zawarto na okres od 17.09.2015 r. do 17.12.2015 r.;

34.umowa najmu nr 34/K/2015 zawarta 21.09.2015 r. z
na wynajem pomieszczenia jadalni opowierzchni 120m2 celem

organizacji spotkania mieszkahcow dzielnicy. Termin spotkania
24.09.2015 r.;

35.mowa najmu nr 35/K/2015 zawarta 05.10.2015 r. zosoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza. pod nazwq na wynajem auli
opowierzchni 208m2 zprzeznaczeniem na organizacje zajec tanecznych.
Umowe zawarto od 05.10.2015 r. do 30.10.2015 r.;

36.mowa najmu nr 36/K/2015 zawarta 05.10.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza. pod nazwq.

na wynajem sali gimnastycznej opowierzchni 248m2 celem
organizacji zajec sportowych. Umowe zawarto od 07.10.2015 r.
do 28.10.2015 r.;

37.umowa najmu nr 37/K/2015 zawarta 06.10.2015 r. z
nawynajem auli o powierzchni 208m2 z przeznaczeniem

na prowadzenie zajec tanecznych. Umowe zawarto od 09.10.2015 r.
do 18.12.2015 r.;

38.umowa najmu nr 38/K/2015 r. zawarta 19.10.2015 r. zprezesem zarzadu

na wynajem sali gimnastycznej opowierzchni opowierzchni 248m2
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zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec sportowych. Umowe zawarto od
19.10.2015 r. do 21.12.2015 r.;

39.umowa najmu nr 39/K/2015 zawarta 21.10.2015 r. z prezesem
na wynajem sali gimnastycznej o powierzchni

248m2 celem prowadzenia zajec ogolnorozwojowych dla dzieci. Umowe
zawarto na czas okreslony - 23.10.2015 r.;

40.umowa najmu nr 40/K/2015 zawarta z na wynajem
pomieszczenia jadalni opowierzchni 120m2 celem organizacji zebrania
wspolnoty mieszkaniowej. Umowe zawarto na czas okreslony-
29.10.2015 r.;

41.umowanajmunr41/K/2015 zawarta 02.11.2015 r. z osoba fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa. na wynajem auli
opow. 208m2 z przeznaczeniem na zajecia taneczne. Umowe zawarto na
okres od 02.11.2015 r. do 30.11.2015 r.;

42.umowa najmu nr 42/K/2015 zawarta 04. 11.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca. na wynajem sali
gimnastycznej opowierzchni 248m2 wcelu prowadzenia zajec
sportowych. Umowe zawarto od 04.11.2015 r. do 25.11.2015 r.;

43.umowa najmu nr43/K/2015 zawarta 02.12.2015 r. z osoba. fizyczna
prowadzqca^ dzialalnosc gospodarcza pod nazwa. na wynajem sali
gimnastycznej ipowierzchni 208m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie
zajec tanecznych. Umowe zawarto od 02.12.2015 r. do 21.12.2015 r.;

44.umowa najmu nr 44/K/2015 zawarta 02.12.2015 r. zosoba fizyczna
reprezentuj^ca. na wynajem sali
gimnastycznej opowierzchni 248m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie
zajec sportowych. Umowe zawarto od 02.12.2015 r. do 30.12.2015 r.;

45.umowa najmu nr 45/K/2015 zawarta z osoba fizyczna prowadzaca
dzialalnosc pod nazw§ na wynajem sali gimnastycznej
opowierzchni 248m2z przeznaczeniem na prowadzenie zajec sportowych.

(zat. nr 2- 95)

Kontroluj^ce analizujac umowy oraz dokumentacje dotyczaca. wynajmowanych
powierzchni stwierdzaja, ze dane zawarte w„Informacji dotyczacej odplatnego
wynajmu pomieszczeh budynku szkory" za 2015 r. z08.01.2015 r.
5$ zgodne ze stanem faktycznym.

Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 35 Pani Janina Ostalowska zapoznala sie
ztrescia §§ 35, 36 ust. 2 i 37 Zarzadzenia Nr 11/2000/III Prezydenta Miasta
Gdyni z3i sierpnia 2000 roku wsprawie zasad przeprowadzania kontroli przez
Biuro Kontroli Urzedu Miasta Gdyni.
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Protokol sporzadzono wdwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, ktore otrzymuja:
Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 35 i Biuro Kontroli a/a.

Dyrektor
Szkoly Podstawowej nr 35:

OY^OR. SZKOtY
. • • . •

tatowska

i* Podstawowa nr 35
•it. Stanistawa Kosko

/nia, ul. Ucaniowska 1
.39-30

MiF =>" "M?-019 Segor, 000216266

Gdynia,^... listopada 2016 roku

Kontrolujace:

GlHlW #CJAUSI
'mgrJofa'niaKrttMe



ZESPOL WCZESNEJ EDUKACJI NR 1
(Przedszkole Samorzsjdowe nr 50, Szkola Podstawowa nr 45)

Wkontrolowanym okresie Dyrektorem Szkoly byla Pani Irena Piotrowska
Informacji w trakcie kontroli udzielala:
Pani Dorota Smolarz- Kierownik Administracyjny,
Kontrolujace badaly zgodnosc zapisow w„Informacji dotycz^cych odplatanego
wynajmu/wydzierzawienia pomieszczeh budynku szkoly w2015 roku"
z 15.01.2016 r.

Kontrolujacym okazano umowy najmu obowiazujejce w2015 r.

1. umowa najmu nr 6/2014 z01.10.2014 r. zawarta zosoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza. pod nazws?
na wynajmem sali Biedronka opowierzchni 74m2 celem prowadzenia
zajec zjezyka angielskiego. Umowe zawarto od 01.10.2014 r.
do 31.01.2015 r.;

2. umowa najmu nr 7/2014 z01.10.2014 r. zawarta z osoba fizyczna
prowadzaca. zajecia taneczne na wynajem sali „Biedronka" opowierzchni
74m2. Umowe zawarto od 01.10.2014 r. do 31.01.2015 r.;

3. umowa najmu nr 8/2014 z01.10.2014 r. zawarta zosoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa

na wynajem sali ruchowej nr 9opow. 58m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec tanecznych. Umowe zawarto od 01.10.2014 r.
do 31.01.2015 r.;

4. umowa najmu nr 9/2014 zawarta 01.10.2014 r. z osoba. fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa.
na wynajem sali ruchowej nr 9opow. 58m2 zprzeznaczeniem
na prowadzenie zajec tanecznych. Umowe zawarto od 01.10.2014 r.
do 31.01.2015 r.; '

5. umowa najmu nr 10/2014 zawarta 01.10.2014 r. z osoba fizyczn^
na wynajem Sali nr 43 opowierzchni 58m2 celem prowadzenia zajec
zjezyka angielskiego. Umowe zawarto od 01.10.2014 r. do 31.01.2015 r.;

6. umowa najmu nr 11/2014 zawarta 03.11.2014 r. z osoba fizyczna
prowadzaca na wynajem sali nr 43 opow. 58 m2 celem
prowadzenia nauczania gry wszachy. Umowe zawarto od 03.11.2014 r.
do 31.01.2015 r.;

7. umowa najmu nr 12/2014 zawarta zosobami fizycznymi prowadzacymi
na wynajem sali nr 9

opowierzchni 58m2 na prowadzenie zajec zgimnastyki artystycznej.
Umowe zawarto od03.11.2014 r. do 31.01.2015 r.;



8. umowanajmunr 1/03/2015 zawarta03.11.2014 r. zosoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza na wynajem sali
Biedronka opow. 74m2 z przeznaczeniem na prowadzenie zajec zjezyka
angielskiego. Umowe zawarto od 01.03.2015 r. do 30.06.2015 r.;

9. umowa najmu nr 2/03/2015 r. zawarta 01.03.2015 r. z osobj* fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa
na wynajem sali „Biedronka" opowierzchni 74m2 celem prowadzenia
zajec tanecznych. Umowe zawarto od 01.03.2015 r. do 30.06.2015 r.;

lO.umowa najmu nr3/2015 zawarta 02.03.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaci| dzialalnosc gospodarcza pod nazwa.
na wynajem sali nr 51 opow. 58m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie
nauki z jezyka angielskiego. Umowa zawarta od 02.03.2015 r.
do 26.06.2015 r.;

11 .umowa najmu nr4/2015 zawarta 02.03.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca na wynajem pomieszczenia
nr 9opow. 58m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec tanecznych.
Umowa zawarta od 02.03.2015 r. do 20.06.2015 r.;

12.umowa najmu nr 5/2015 zawarta z02.03.2015 r. z osob^ fizyczna
prowadzac§ dzialalnosc pod nazwa na wynajem
pomieszczenia nr 9 opowierzchni 58m2 z przeznaczeniem
naprowadzenie zajec tanecznych;

13.umowa najmu nr 6/2015 zawarta 02.03.2015 r. z osobami fizycznymi
prowadz^cymi na wynajem
pomieszczenia 9m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec tanecznych.
Umowe zawarto od 02.03.2015 r. do 26.06.2015 r.;

14.umowa najmu nr 7/2015 zawarta 02.03.2015 r. z osoba^ fizyczna
prowadzaca na wynajem sali nr 43 opowierzchni 58m2
zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec nauki giy wszachy. Umowe
zawarto od 02.03.2015 r. do 26.06.2015 r.;

15.umowa najmu nr8/10/2015 zawarta 01.10.2015 r. zosoba fizyczna
prowadzacq dzialalnosc gospodarcza pod nazwg.
na wynajem sali Zabka opowierzchni 52m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec nauki jezyka angielskiego. Umowe zawarto
od ol.10.2015 r. do 26.02.2016 r.;

16.umowa najmu nr 9/10/2015 zawarta 01.10.2015 r. zosoba fizyczna
prowadza^ dzialalnosc pod nazwa^
na wynajem sali „Zabka" opowierzchni 52m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec tanecznych. Umowe zawarto od 01.10.2015 r.
do 26.02.2016 r.;

17.iimowa najmu nr 10/2015 zawarta 01.10.2015 r. z osoba. fizyczna
prowadzaca na wynajem pomieszczenia
nr 9opowierzchni 58m2 z przeznaczeniem na prowadzenie zajec
tanecznych. Umowe zawarto od 01.10.2015 r. do 28.02.2016 r.;



18.umowa najmu nr 11/2015 zawarta 01.10.2015 r. z osoba. fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarczq pod nazwq
na wynajem sali nr 38 opowierzchni 58m2 przeznaczeniem
na prowadzenie zajec z nauki jezyka angielskiego. Umowe zawarta
od 01.10.2015 r. do 28.02.2016 r.;

19.umowa najmu nr 12/2015 zawarta 01.10.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa^ na wynajem sali
nr 43 opowierzchni 58m2 na organizacje gry wszachy. Umowe zawarto
od 01.10.2015 r. do 28.02.2016 r.;

20.umowa najmu nr 13/2015 zawarta 02.11.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca na wynajmem pomieszczenia nr 9
opowierzchni 58m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec tanecznych.
Umowe zawarto od 01.11.2015 r. do 26.02.2016 r.

(zal. nr 249- 272)

Kontrolujace analizuj^c umowy oraz dokumentacje dotyczaca wynajmowanych
powierzchni stwierdzajej, ze dane zawarte w„Informacji dotyczqcej odplatnego
wynajmu pomieszczen budynku szkoly" za 2015 r. z 15.01.2016 r. sa zgodnie ze
stanem faktycznym.

Dyrektor Zespolu Wczesnej Edukacji Nr 1Pani Irena Piotrowska zapoznala sie
ztrcscia §§ 35, 36 ust. 2i 37 Zarzadzenia Nr 11/2000/III Prezydenta Miasta
Gdyni z31 sierpnia 2000 roku wsprawie zasad przeprowadzania kontroli przez
Biuro Kontroli Urzedu Miasta Gdyni.

Protokol sporzadzono wdwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, ktore otrzymuja:
Dyrektor Zespolu Wczesnej Edukacji Nr 1iBiuro Kontroli a/a.

Dyrektor
Zespolu Wczesnej Edukacji Nr 1:

DYREKTOR
Zespolu Wczeaaei^EdMteBi Nr 1

ZmpQWcmaei Bdufcagi Nr 1
81-578 Gdynia, uL WlCtttfeka 33

telefax 58/629-06-48
(teonrt J.a04socf« si?" •?«i5.i«.«t|4a(

Gdynia./JS....listopada 2016 roku

Kontrolujace:

mm b*?.c#

[«ftwtew1^mmr air*

mgr johmta Armknecht
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SZKOLA PODSTAWOWA NR 39
im kapitana z. w. Kazimierza Jurkiewicza

Wkontrolowanym okresie Dyrektorem Szkoly byla Pani Sabina
Dawidowska. Informacji w trakcie kontroli udzielala Kierownik
Administracyjno - Gospodarczy Pani Renata Terech.
Kontrolujace badaly zgodnosc zapisow w,Jnformacji dotyczacych odplatnego
wynajmu/ wydzierzawiania pomieszczeh budynku szkoly w 2015 roku"
z 13.01. 2016 r.

Kontroluj^cym okazano umowy najmu obowiqzuj^ce w 2015 r.:

1. umowa najmu nr 49/2014 zwarta 08.09.2014 r. z osobq fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarczy pod nazwa. Umowe
zawarto na wynajem basenu plywackiego wraz z zapleczem
o powierzchni 383,70m2 z przeznaczeniem na zajecia aerobiku.
Umowe zawarto od 08.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

2. umowa najmu nr 48/2014 zawarta 08.09.2014 z osoba fizyczna
prowadzaca Umowe zawarto na wynajem
sali gimnastycznej wraz zzapleczem opow. 450m2 wcelu
prowadzenia zajec karate. Umowe zawarto od 08.09.2014 r.
do 31.01.2015 r.;

3. umowa najmu nr 46/2014 zawarta 01.09.2014 z
reprezentowanym przezDyrektora

na wynajem sali lekcyjnej nr 43 opowierzchni 6m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec gry na instrumencie. Umowe zawarto
od 01.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

4. umowa najmu nr 45/2014 zawarta 01.09.2014 r. z osoba. fizyczng
na wynajem sali nr 42 opowierzchni 50,46m2 na zajecia szkoly
rodzenia. Umowe zawarto od 01.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

5. umowa najmu nr 60/2014 zawarta 15.09.2014 r. z osoba. fizyczna
prowadzaca na wynajem basenu
plywackiego wraz zapleczem opow. 383,70m2 wcelu prowadzenia
nauki plywania. Umowe zawarto od 15.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

6. umowa najmu nr 59/2014 zawarta 15.09.2014 r. z osoba, fizyczna.
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazwa. na wynajem
sali gimnastycznej o powierzchni 450m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec rekreacyjno-sportowych. Umowe zawarto
od 15.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

7. umowa najmu nr 58/2014 zawarta 15.09.2014 r. z osoba fizyczna.
prowadzacij dzialalnosc gospodarczy pod nazwij

na wynajem basenu plywackiego wraz zapleczem q-.
Ul
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o powierzchni 383,70m2 z przeznaczeniem na zajecia plywania.
Umowe zawarto od 15.09.2014 r.do 31.01.2915 r.;

8. umowa najmu nr 57/2014 zawarta 15.09. 2014 r. z osoba. fizyczna
reprezentuj^c^
na wynajem basenu wraz zkorzystaniem z zaplecza- powierzchnia
383,70m2 celem prowadzenia zajec w basenie. Umowe zawarto
od 15.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

9. umowa najmu nr 56/2014 zawartal5.09.2014 r. z osoba fizyczn^
prowadzaca dzialalnosc pod nazwa^
na wynajem basenu wraz zapleczem o powierzchni 383,70m2
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec plywackich. Umowe zawarto
od 15.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

lO.umowa najmu nr 54/2014 zawarta 15.09.2014 r. z osoba fizyczna.
prowadz§c§ dzialalnosc gospodarcza.
na wynajem sali lekcyjnej nr 42 opowierzchni 50,46m2
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec tanecznych. Umowe zawarto
od 15.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

1l.umowa najmu nr 53/2014 zawarta 15.09.2014 r. z osob^ fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza^ pod nazwa^
na wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem opowierzchni 450m2
z przeznaczeniem na organizacje zajec sportowych. Umowe zawarto
od 15.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

12.umowa najmu nr 52/2014 zawarta z 15.09.2014 r. z osoba fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc pod nazwa. na wynajem sali nr 42
opow. 50, 46m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec zaerobiku.
Umowe zawarto od 22.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

13.umowa najmu nr 51/2014 zawarta z09.09.2014 r. z Prezesem Zarzadu
na wynajem sali gimnastycznej celem organizacji

zajec sportowych. Umowe zawarto od 09.09.2014 r. do 27.02.2015 r.;
H.umowa najmunr 64/2014 zawarta 22.09.2014 r. z

(brak osoby reprezentujqcej) na wynajem
basenu plywackiego wraz zapleczem o powierzchni 283,70m2
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec rekreacyjnych wwodzie.
Umowe zawarto od 22.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

15.umowa najmu nr 63/2014 zawarta 17.09.2014 r. z osoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc pod nazwa. na wynajem sali
gimnastycznej wraz zapleczem - powierzchnia 450m2
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec sportowych. Umowe zawarto
od 17.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

16.umowa najmu nr 62/2014 zawarta 16.09.2014 z osoba, fizyczna.
na wynajem sali gimnastycznej wraz z korzystaniem z zaplecza
opowierzchni 450m2 zprzeznaczeniem na organizacje zajec
sportowych. Umowe zawarto od 16.09.2014 r. do 31. 01.2015 r

ft



17.umowa najmu nr 61/2014 zawarta 16/09/2014 r. z osoba fizyczna
reprezentujaca
na wynajem sali nr32 o powierzchni 50,46m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec nauki jezyka angielskiego. Umowe zawarto
od 16.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

18.umowa najmu nr 70/2014 zawarta 01.10.2014 r. z Dyrektorem Szkoly
nr6 nawynajem basenu plywackiego wraz z korzystaniem zaplecza
o lacznej powierzchni 383,70m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie
zajec plywania. Umowe zawarto od 01.10 2014 r. do 31.01.2015 r.;

19.umowa najmu nr 69/2014 zawarta 01.10.2014 r. z osoba. fizyczna.
prowadz^cq dzialalnosc gospodarcza pod nazw^

na wynajem basenu plywackiego wraz
zapleczem o lacznej powierzchni 383,70m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec plywania. Umowe zawarto od 1.10.2014 r.
do 31.01.2015 r.; "

20.umowa najmu nr 68/2014 zawarta 01.10.2014 r. z osoba fizyczna.
na wynajem sali nr 32 opowierzchni 50,46m2 na zajecia dydaktyczno
szkoleniowe. Umowe zawarto od01.10.2014 r. do 24.01.2015 r.;

21.umowa najmu nr 67/2014 zawarta 01.10.2014 r. z osoba fizyczn^
prowadza^dzialalnosc gospodarcza pod nazwa

na wynajem sali nr 32 o pow. 50,46m2
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec gry wszachy. Umowe
zawarto od 01.10.2014 r. do 31.01.2015 r.;

22. umowa najmu nr 66/2014 z29.09.2014 r. zawarta z osoba fizyczna
reprezentujaca. na wynajem sali
nr 42 opowierzchni 50, 46m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec
tanecznych. Umowe zawarto od 29.09.2014 r. do 31.01.2015 r.;

23.umowa najmu nr 81/2014 z 06.11.2014 r. zawarta z osoba^ fizyczna
reprezentujaca na wynajem
sali nr 32 o powierzchni 50,46m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie
zajec zeglarskich. Umowe zawarto od 08.11.2014 r. do 31.01.2015 r.;

24.umowa najmu nr 80/2014 z 01.11.2014 r. zawarta z osoba fizyczna.
reprezentujaca na wynajem
sali gimnastycznej o powierzchni 450 m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec rekreacyjno sportowych. Umowe zawarto
od 08.11.2014 r. do 31.01.2015 r.;

25.umowa najmu nr 79/2014 z 06.11.2014 r. zawarta z z osoba. fizyczna
reprezentujaca na wynajem
basenu plywackiego wraz zapleczem opowierzchni 383,70 m2
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec rekreacyjno sportowych.
Umowe zawarto od 08.11.2014 r. do 31.01.2015 r.;

Oi&v
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26.umowa najmu nr 78/2014 zawarta 27.10.2014 r. z prezesem
reprezentujqcym na wynajem sali gimnastycznej

wraz zapleczem o powierzchni 450m2 na zajecia treningowe. Umowe
zawarto od 03.11.2014 r. do 31.03.2015 r.;

27.umowenajmu nr 77/2014 zawarta 23.10.2014 r.
reprezentowana przez osobe fizyczna (brak stanowiska)

nawynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem o powierzchni 450m2
z przeznaczeniem na organizacje zajec rekreacyjno-sportowych;

28.umowa najmu nr 76/2014 zawarta 16.10.2014 r. zawarta z osoba
fizyczna na wynajem sali nr 42 opowierzchni 50,46m2 na organizacje
zajec gry w tenisa. Umowe zawarto od 16.10.2014 r. do 31.01.2015 r.;

29.umowa najmu nr 75/2014 zawarta 08.10.2014 r. zawarta z

reprezentowanym przez osobe fizyczm* (brak stanowiska) na wynajem
sali gimnastycznej wraz zapleczem o powierzchni 450m2
z przeznaczeniem naorganizacje zajec sportowych. Umowe zawarto
od 08.10.2014 r. do 31.01.2015 r.;

30.umowa najmu nr 74/2014 z 06.10.2014 r. zawarta z osoba fizyczna
prowadza.c^ dzialalnosc pod nazwa sali nr 42
o powierzchni 50,46m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec
tanecznych. Umowe zawarto od 07.10.2014 r. do 31.01.2015 r.;

31.umowa najmu nr 73/2014 z 02.10.2014 r. zawarta z osoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwsj

na wynajem sali gimnastycznej wraz
zapleczem celem organizacji zajec gry wsiatkowke- Umowe zawarto
od 02.10.2014 r do 31.01.2015 r.;

32.umowa najmu nr 72/2014 z 01.10.2014 r. zawarta z osoba. fizyezn^
prowadzaca dzialalnosc pod nazw§ na wynajem sali
lekcyjnej nr32 o powierzchni 50,46m2 z przeznaczeniem na
prowadzenie zajec zzumby. Umowe zawarto na okres od 01.10.2014
r. do 30.01.2015 r.;

33.umowa najmu nr 80/2015 z 19.11.2015 zawarta osoba fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazwa

na wynajem sali gimnastycznej wraz
zapleczem opowierzchni 450m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie
zajec rekreacyjno- sportowych. Umowe zawarto od 19.11.2015 r.
do 08.12.2015 r.;

34.umowa najmu nr 70/2015 zawarta 14.11.2015 r. z osoba fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa.

na wynajem %basenu wraz zapleczem
na prowadzenie zajec sportowych. Umowe zawarto na okres
od 14.11.2015 r. do 20.12.2015 r.;

GA
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35.umowa najmu nr 78/2015 zawarta 07.11.2015 r. z osoba. fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa.

na wynajem sali lekcyjnej nr 32 o powierzchni
50,46m2 z przeznaczeniem na prowadzenie zajec zeglarskich. Umowe
zawarto od 07.11.2015 r. do 20.12.2015 r.;

36.umowa najmu nr77/2015 zawarta 06.11.2015 r. z osoba fizyczna
na wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem o powierzchni 450m2
zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec rekreacyjno-sportowych;

37.umowa najmu nr 76/2015 zawarta 01.10.2015 r. z osoba. fizyczm*
na wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem opowierzchni 450m2
z przeznaczeniem na organizacje zajec sportowych. Umowe zawarto
od01..10.2015r. do 10.12.2015 r.;

38.umowa najmu nr 75/2015 zawarta 01.10.2015 r. z osob*} fizyczna.
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazwq na wynajem
sali gimnastycznej wraz zapleczem opowierzchni 450m2
z przeznaczeniem na organizacje zajec sportowych. Umowe zawarto
od 01.10.2015 r. do 10.12.2015 r.;

39.umowa najmu nr 74/2015 zawarta 01.10.2015 r. z osoba. fizyczna
reprezentujaca na wynajem lA
basenu wraz zapleczem o lacznej powierzchni 191,85m2
zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec sportowych. Umowe zawarto
od 01.10.2015 r. do 31.01.2016 r.;

40.umowa najmu nr 73/2015 zawarta 01.10.2015 r. z Dyrektorem Szkoly
Podstawowej Nr 6 nawynajem lA basenu plywackiego wraz
zapleczem opowierzchni 191,85m2 wcelu prowadzenia zajec
sportowych. Umowe zawarto od 01.10.2015 r. do 31.01.2016 r.;

41.umowa najmu nr 72/2015 zawarta 01.10.2015 r. z osoba fizyczna
na wynajem sali lekcyjnej nr 32 opowierzchni 50,46m2
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec dydaktycznych. Umowe
zawarto od 10.10.2015 r. do 31.01.2016 r.;

42.umowa najmu nr 71/2015 zawarta 01.10.2015 r. osoba fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa
na wynajem sali lekcyjnej nr 42 opowierzchni 50,46m2
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec tanecznych. Umowe zawarto
01.10.2015 r.do31.01.2916r.;

43.umowa najmu nr 70/2015 zawarta 01.10.2015 r. z osoba fizyczna.
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa.

na wynajem 1//2 basenu plywackiego wraz
zapleczem opowierzchni 191,95m2 zprzeznaczeniem na prowadzenie
zajec sportowych. Umowe zawarto od 01.10.2015 r. do 15.02.2015 r.;

44.umowa najmu nr 69/2015 zawarta 01.10.2015 r. z osoba fizyczna.
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa

na wynajem sali lekcyjnej nr 32
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opowierzchni 50,46m2 celem organizacji zajec szachowych. Umowe
zawarto od 01.10.2015 r. do 31.01.2016 r.;

45.umowa najmu nr 68/2015 zawarta 01.10.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzi£C£| dzialalnosc pod nazwa na wynajem sali
lekcyjnej nr 42 o powierzchni 50,46m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec aerobiku. Umowe zawarto od 01.10.2015 r.
do 30.11.2015 r.; "

46. umowa najmu nr 67/2015 zawarta 29.09.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa.

na wynajem sali nr 42 o powierzchni 50,46m2
zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec tanecznych. Umowe zawarto
na okres od 29.09.2015 r. do 31.01.2016 r.;

47.umowa najmu nr 66/2015 zawarta 28.09.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwq

na wynajem sali lekcyjnej 42 opowierzchni 50,46m2 wcelu
organizacji zajec tanecznych. Umowe zawarto od 28.09.2015 r.
do 31.01.2016 r.;

48.umowa najmu nr 65/2015 zawarta 29.09.2015 r. z osoba. fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazwa

na wynajem sali nr 42 opowierzchni 50,46m2 z przeznaczeniem
na organizacje zajec tanecznych. Umowe zawarto od 28.09.2015 r.
do31.01.2016r.;

49.umowa najmu nr 64/2015 zawarta 22.09.2015 r. z osoba fizyczna
na wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem opowierzchni 450m2
zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec sportowych. Umowe zawarto
od 22.09.2015 r. do 10.12.2015 r.;

50.umowa najmu nr 63/2015 zawarta 22.09.2015 r. z Prezesem
na wynajem 54 basenu

plywackiego wraz zapleczem opowierzchni 191,85m2
zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec sportowych. Umowe zawarto
na okres od 22.09.2015 r. do 31.01.2016 r.;

51 .umowa najmu nr 62/2015 zawarta 21.09.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa na wynajem
sali gimnastycznej wraz zapleczem opowierzchni 450m2
zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec rekreacyjno - sportowych.
Umowe zawarto od 21.09.2015 r. do 10.12.2015 r.;

52.umowa najmu nr 61/215 zawarta 21.09.2915 r. z osoba. fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc pod nazwa. na wynajem basenu
plywackiego wraz zapleczem opowierzchni 383,70m2 oraz V-z basenu
plywackiego wraz zapleczem opowierzchni 191,85m2 na zajecia
aerobiku. Umowe zawarto na okres od 21.09.2015 r. do 31.01.2016 r.;



53.umowa najmu nr 60/2015 zawarta 16.09.2015 r. ze

reprezentowanymi przez osobe fizyczna. na wynajem sali
gimnastycznej opowierzchni 450m2 wraz zapleczem celem
organizacji zajec sportowych. Umowe zawarto od 16.09.2015 r.
do 10.12.2015 r.;

54.umowa najmu nr 59/2015 zawarta 15.09.2015 r. z osoba fizyczna^
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazw^ na wynajem
1/b basenu plywackiego wraz zapleczem o powierzchni 191,85m2
celem organizacji zajec plywackich. Umowa zawarta od 15.09.2015 r.
do 31.01.2016 r.;

55.umowa najmu nr 58/2015 zawarta 15.09.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwjj

na wynajem Vz basenu wraz zapleczem o powierzchni
191,85m2z przeznaczeniem na zajecia plywania. Umowe zawarto
od 15.09.2015 r. do 31.01.2016 r.;

56.umowa najmu nr 57/2015 zawarta 15.09.2015 r. z osoba fizyczna
reprezentujaca na wynajem Vz
basenu plywackiego wraz zzapleczem opowierzclmi 191,85m2 celem
organizacji zajec na basenie. Umowe zawarto od 15.09.2015 r.
do 31.01.2016 r.;

57.umowa najmu nr 56/2015 zawarta 15.09.2015 r. z osoba fizyczna na
wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem opowierzchni 450m2
zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec rckreacyjno-sportowych.
Umowe zawarto na okres od 16.09.2015 r. do 10.12.2015 r.;

58.umowa najmu nr 55/2015 zawarta 15.09.2015 r. z osoba. fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa.

na wynajem Vz basenu plywackiego opowierzchni 191,85m2
celem organizacji zajec zplywania. Umowe zawarto od 15.09.2015 r.
do 31.01.2016 r.;

59,umowa najmu nr 54/2015 zawarta 15.09.2015 r. z
reprezentowana przez Prezesa Zarzadu i Vice Prezesa na wynajem sail
gimnastycznej wraz zapleczem opowierzchni 450m2. Umowe zawarto
od 15.09.2015 r. do 10.12.2015 r.;

60.umowa najmu nr 53/2015 zawarta 14.09.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzax£| dzialalnosc gospodarcza pod nazw^

na wynajem Vz basenu wraz zapleczem o powierzchni
191,85m z przeznaczeniem na prowadzenie zajec nauki plywania.
Umowe zawarto od 14.09.2015 r. do 14.02.2916 r.;

61 .umowa najmu nr 52/2015 zawarta 11.09.2015 r. zawarta z osoba.
fizyczna prowadzaca dzialalnosc pod nazwa.

na wynajem Sali gimnastycznej wraz zapleczem opowierzchni
450m2 celem organizacji zajec gry w siatkowke- Umowe zawarto
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od 12.09.2015 r. do 12.12.2015 r.;
62.umowa najmu nr 51/2015 zawarta 08.09.2015 r. z osoba fizyczna.

prowadzaca. dzialalnosc pod nazwq
na wynajem sali nr 32 o powierzchni 50,46m2 celem

organizacji zajec nauki jezyka angielskiego . Umowe zawarto
od 08.09.2015 r. do 31.01.2016 r.;

63.umowa najmu nr 50/2016 zawarta 08.09.2015 r. z Dyrektorem
na wynajem sali nr 43

opowierzchni 6m2 zprzeznaczeniem na nauke gry na instrumencie.
Umowe zawarto od 08.09.2015 r. do 31.01.2016 r.;

64.umowa najmu nr 49/2016 zawarta 07.09.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa^
na wynajem Sali gimnastycznej wraz zapleczem opowierzchni 450m
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec karate. Umowe zawarto
od 07.09.2015 r. do 10.12.2015 r.;

65.umowa najmu nr 48/2015 zawarta 07.09.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazwa
na wynajem sali nr 42 opowierzchni 50,46m2 zprzeznaczeniem
na prowadzenie zajec karate. Umowe zawarto od 07.09.2015 r.
do 23.12.015 r.;

66.umowa najmu nr 47/2015 zawarta 07.09.2015 r. z
na wynajem Vz basenu plywackiego wraz

zapleczem o powierzchni 191,85m na zajecia plywania. Umowe
zawarto od 07.09.2015 r. do 14.12.2015 r.;

67.umowa najmu nr 46/2015 zawarta 01.09.2015 r. z osoba. fizyczn^
na wynajem sali nr 42 opowierzchni 50,46m2 zprzeznaczeniem
na prowadzenie szkoly rodzenia. Umowe zawarto od 01.09.2015 r.
do31.01.2016r.;

68.umowa najmu nr 45/2015 zawarta 27.04.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc gospodarczs* pod nazwa.
na wynajmem sali lekcyjnej nr 42 opowierzchni 50,46m2 celem
prowadzenia zajec tanecznych. Umowe zawarto od 27.04.2015 r.
do 31.05.2015 r.;

69.umowa najmu nr 44/2015 zawarta 14.04.2015 r. z osoba. fizyczna.
na wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem o powierzchni 450m
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec z siatkowki. Umowe zawarto
od 14.04.2015 r. do 19.05.2015 r.;

70.umowa najmu nr 43/2015 zawarta 27.03.2015 r. z osoba. fizyczna.
na wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem o powierzchni 450m2
zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec sportowych. Umowe zawarto
od 08.04.2015 r. do 27.06.2015 r.;

71 .umowa najmu nr 42/2015 zawarta 27.03.2015 r. z osoba fizyczna
na wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem opowierzchni 450.
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z przeznaczeniem na prowadzenie zajec gry w siatkowke Umowe
nadzien 28.03.2015 r.;

72.umowa najmu nr 41/2015 zawarta 12.03.2015 r. z osobq fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc pod nazwjj na wynajem sali
gimnastycznej wraz zapleczem o powierzchni 450m2
zprzeznaczeniem na zajecia sportowe. Umowe zawarto na dzieh
21.03.2015 r.;

73.umowa najmu nr 40/2015 zawarta 12.03.2015 r. z osoba. fizyczna
prowadzaca dzialalnosc pod nazwsj na wynajem sali
gimnastycznej wraz zapleczem opowierzchni 450m2
z przeznaczeniem na organizacje zajec gry wsiatkowke- Umowe
zawarto na czas okreslony- 21.03.2015 r.;

74.umowa najmu nr 39/2015 zawarta 04.03.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzqca. dzialalnosc gospodarcza^ pod nazw^

na wynajem sali
lekcyjnej nr 32 opowierzchni 50,46m2 zprzeznaczeniem na zebranie
wspolnoty mieszkaniowej. Umowe zawarto na dzieh 04.03.2015 r.;

75.umowa najmu nr 38/2015 zawarta 03.03.2015 r. z
reprezentowana przez Prezesa Zarzadu iVice Prezesa na wynajem sail
gimnastycznej wraz zapleczem opowierzchni 450m2
z przeznaczeniem na organizacje zajec sportowych. Umowe zawarto
od 03.03.2015 r. do 30.06.2015 r.;

76,umowa najmu nr37/2015 zawarta 02.03.2015 z osoba, fizyczna.
na wynajem sali lekcyjnej nr 42 opowierzchni 50,46m2
zprzeznaczeniem na organizacje zajec gry wtenisa. Umowe zawarto
od 02.03.2015 r. do 30.04.2015 r.;

77.umowa najmu nr 36/2015 zawarta 26.02.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza

na wynajem sali nr 32 o powierzchni
50,46m2 z przeznaczeniem na organizacje spotkania wspolnoty
mieszkaniowej. Umowe zawarto na dzieh 26.02.2015 r.;

78.umowa najmu nr 35/2015 zawarta 24.02.2915 r. z osoba. fizyczna
prowadzacq dzialalnosc gospodarcza

na wynajem sali nr 32 o powierzchni
50,46m2 z przeznaczeniem na organizacje spotkania wspolnoty
mieszkaniowej. Umowe zawarto na dzieh 24.02.2015 r.;

79.umowa najmu nr 34/2015 zawarta 20.02.2015 r. z osoba fizyczna. na
wynajem sali lekcyjnej nr 32 opowierzchni 50,46m2 zprzeznaczeniem
na prowadzenie zajec dydaktycznych. Umowe zawarto od 21.02.2015
r. do 28.03.2015 r.;

80.umowa najmu nr 33/2015 zawarta 16.02.2015 r.
reprezentowanym przez Prezesa



na wynajem basenu plywackiego wraz zapleczem o powierzchni
383,70m2 z przeznaczeniem na prowadzenie zajec plywania. Umowe
zawarto od 16.02.2015 r. do 17.06.2015 r.;

81.umowa najmu nr 32/2015 zawarta 16.02.2015 r. z osobi} fizyczna.
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazwa
na wynajem sali nr 42 opowierzchni 50, 46 z przeznaczeniem
na organizacje zajec tanecznych. Umowe zawarto od 16.02.2915 r.
do 30.06.2015 r.;'

82.umowa najmu nr 31/2915 zawarta 16.02.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa.

na wynajem Vz basenu wraz zapleczem o powierzchni
191,85m2 z przeznaczeniem nanauke plywania. Umowe zawarto
od 16.02.2015 r. do 27.06.2015 r.;

83.umowa najmu nr 30/2015 zawarta 16.02.2015 r. z Dyrektorem
reprezentuj^cym
na wynajem sali lekcyjnej nr 43 opowierzchni 6m2 zprzeznaczeniem
na prowadzenie zajec gry na instrumencie.
Umowe zawarto od 16.02.2015 r.do 26.06.2015 r.;

84.umowa najmu nr 29/2015 zawarta 16.02.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa.

na wynajem sali nr 42 opowierzchni 50,46m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec tanecznych. Umowe zawarto od 16.02.2015 r.
do 20.06.2015 r.; "

85.umowa najmu nr 28/2015 zwarta 16.02.2015 r. z
(brak osoby reprezentuj^cej) nawynajem Vz

basenu plywackiego wraz zapleczem opowierzchni 191,85m2
zprzeznaczeniem na zajecia plywania. Umowe zawarto od 16.02.2015
r. do 27.06.2015 r.;

86.umowa najmu nr 27/2015 zawarta 16.02.2015 r. z osoba fizyczna
reprezentujaca na wynajem Vz basenu
wraz zapleczem opowierzchni 191,85m2 na prowadzenie zajec
plywania. Umowe zawarto od 16.02.2015 r. do 21.06.2015 r.;

87.umowa najmu nr 26/2015 r. zawarta 16.02.2015 r. z osoba fizyczna
na wynajem Vz basenu plywackiego wraz zapleczem opowierzchni
191,85m2 z przeznaczeniem na prowadzenie zajec plywania. Umowe
zawarto od 20,02,2015 r. do 31.05.2015 r.;

88.umowa najmu nr 25/2015 zawarta 16.02.2015 r. z osoba. fizyczna.
reprezentujaca. na wynajem
sali nr 32 o powierzchni 50,46m2 z przeznaczeniem na prowadzenie
zajec nauki jezyka angielskiego. Umowa zawarta od 16.02.2915 r.
do 23.06.2015 r.;

G&d\



89.umowa najmunr 24/2015 zawarta 16.02.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa.

na najem Sali nr 32 o powierzchni
50,46m2
z przeznaczeniem naprowadzenie zajec szachowych. Umowe zawarto
od 16.02.2015 r. do 17.06.2015 r.;

90.umowa najmu nr 23/2015 zawarta 16.02.2015 r. zawarta z osoba
fizyczna. prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa

na wynajem Vz basenu plywackiego
wraz zapleczem o powierzchni 191,85m2 celem organizacji zajec
plywania. Umowe zawarto od 16.02.2015 r. do 19.06.2015 r.;

91.umowa najmu nr 22/2015 zawarta 16.02.2015 r z osoba. fizyczna.
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa.

na wynajem basenu plywackiego wrazzapleczem
o powierzchni 383,70m3 i Vz basenu plywackiego wraz zapleczem
o powierzchni 191,85m2 celem prowadzenia zajec plywania. Umowe
zawarto od 16.02.2015 r. do 19.06.2015 r.;

92.umowa najmu nr 21/2015 zawarta 16.02.2015 r. z
reprezentowana. przez osobe fizyczna (brak stanowiska) na

wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem o powierzchni 450m2
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec rekreacyjno-sportowych.
Umowe zawarto od 16.02.2015 r. do 19.03.2015 r.;

93.umowa najmu nr 20/2015 zawarta 16.02.2015 r. z osoba fizyczna.
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazwa

na wynajem sali gimnastycznej
wraz zapleczem o powierzchni 450m2z przeznaczeniem na zajecia
sportowe. Umowe zawarto od 16.02.2015 r. do 05.03.2915 r.;

94.umowa najmu nr 19/2015 zawarta 16.02.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca. dzialalnosc pod nazwa
nawynajem sali lekcyjnej nr 42 opowierzchni 50,46m2
zprzeznaczeniem na prowadzenie zajec tanecznych. Umowa najmu
zawarta od 16.02.2015 r. do 19.06.2015 r.;

95.umowa najmu nr 18/2015 zawarta 16.02.2015 r. z osoba fizyczna
na wynajem sali nr 42 opowierzchni 50,46m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec zumby. Umowe zawarto od 16.02.2015 r.
do 31.05.2015 r.;

96.umowa najmu nr 17/2015 zawarta 16.02.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca pod nazwa.
na wynajem sali lekcyjnej nr 42 o powierzchni 50,46m2
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec tanecznych. Umowa zawarta
od 16.02.2015 r. do 19.06.2015 r.;

97.umowa najmu nr 16/2015 zawarta 09.02.2015 r. z osoba fizyczna.
prowadza^ dzialalnosc pod nazwa. na wynajem sali p^
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gimnastycznej wraz zapleczem o powierzchni 450m2 celem organizacji
zajec sportowych. Umowe zawarto od 09.02.2015 r. do 30.06.2015 r.;

98.umowa najmu nr 15/2015 zawarta 09.02.2015 r. z osoba. fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazwa^

na wynajem Vz basenu plywackiego wraz
zapleczem o powierzchni 191,85m2. Umowe zawarto od 09.02.2015 r.
do 28.03.2015 r.;

99.umowa najmu nr 14/2015 zawarta 09.02.2015 r. z osobq fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazwa.

na wynajem sali gimnastycznej o powierzchni
450m2 z przeznaczeniem na prowadzenie zajec rekreacyjnych. Umowe
zawarto od 09.02.2015 r. do 28.03.2015 r.;

100. umowa najmu nr 13/2015 zawarta 09.02.2015 r. z osoba. fizyczna
na wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem o powierzchni 450m2
z przeznaczeniem na organizacje zajec sportowych. Umowe zawarto
od 09.02.2015 r. do 30.04.2015 r.;

101. umowa najmu nr 12/2015 zawarta 09.02.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc pod nazwa. na wynajem sali
gimnastycznej wraz zapleczem o powierzchni 450m2
z przeznaczeniem na organizacje zaffc sportowych. Umowe zawarto
od 09.02.2015 r. do 22,05.2015 r.;

102. umowa najmu nr 11/2015 zawarta 09.02.2015 r. z osobq fizyczna^
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwg na wynajem
sali gimnastycznej wraz zapleczem o powierzchni 450m2
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec rekreacyjno-sportowych.
Umowe zawarto od 09.02.2015 r. do 19.06.2015 r.;

103. umowa najmu nr 10/2015 zawarta 09.02.2015 r. z osobq fizyczna
reprezentujqca

na wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem
o powierzchni 450m2.
Umowe zawarto od 09.02.2015 r. do 30.06.2015 r.;

104. umowa najmu nr 9/2015 zawarta 05.02.2015 r. z osoba fizyczna
prowadzqcq dzialalnosc gospodarcza pod nazwa.
na wynajem sali nr 42 opowierzchni 50,46m2 zprzeznaczeniem
na prowadzenie zajec aerobiku. Umowe zawarto od 05.02.2015 r.
do 30.06.2015 r.;

105. umowa najmu nr 8/2015 zawarta 04.02.2015 r. z osoba. fizyczna
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza pod nazwa.
na wynajem basenu plywackiego z zapleczem o powierzchni 383,70
m2 oraz wynajem 1.2 basenu plywackiego zzapleczem opowierzchni
191,85m2 celem prowadzenia zajec sportowych. Umowe zawarto
od 04.02.2015 r. do 30.06.2015 r.;



106. umowa najmu nr 7/2015 zawarta 02.02.2015 r. z osoba. fizyczna.
na wynajem sali nr 42 o powierzchni 50,46m2 z celu prowadzenia
szkoly rodzenia. Umowe zawarto od 02.02.2015 do 30.06.2015 r.;

107. umowa najmu nr 6/2015 zawarta 02.02.2015 z osoba^ fizyczna
reprezentujaca na wynajem
Vz basenu plywackiego wraz zapleczem o powierzchni 191,85m2
z przeznaczeniem na organizacje zajec sportowych. Umowe zawarto
od 02.02.2015 r. do 19.06.2015 r.; '

108. umowa najmu nr 5/2015 zawarta 02.02.3015 r. z Prezesem
na wynajem Vz basenu

plywackiego wraz zapleczem o powierzchni 191,85m2. Umowe
zawarto od 02.02.2015 r. do 31.05.2015 r.;

109. umowa najmu nr 4/2015 zawarta 02.02.2015 r. z osob^ fizycznq
prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa^
na wynajem sali nr 42o powierzchni 50,46m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie zajec karate. Umowe zawarto od 02.02.2015 r.
do 26.06.2015 r.; "

110. umowa najmu nr 3/2015 zawarta 02.02.2015 r. z osobq fizyczn^
prowadzqca dzialalnosc gospodarcza pod nazwa^
na wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem o powierzchni 450m2
z przeznaczeniem na prowadzenie zajec karate. Umowe zawarto
od 02.02.2015 r. do 26.06.2015 r.;

111. umowa najmu nr 2/2015 zawarta 14.01.2015 r. z osoba. fizyczna.
prowadzaca. dzialalnosc gospodarcza. pod nazwa

na wynajem sali gimnastycznej wraz zapleczem
o powierzchni 450m2 z przeznaczeniem na organizacje zajec
rekreacyjno-sportowych.
Umowe zawarto od 24.01.2015 r. do 24.01.2015 r.;

112. Umowa najmu nr 1/2015 zawarta 12.01.2015 r. z Prezesem
reprezentuj^cym na wynajem
basenu plywackiego wraz zapleczem o powierzchni 383,70m2 wcelu
organizacji zajec sportowych. Umowe zawarto od 12.01.2015 r.
do 28.01.2015 r.

(zal. nr 132-248)

Kontrolujac udostepnione dokumenty ustalono, ze wzawieranych umowach
okreslono firme, natomiast brak informacji o osobie reprezentujacej najemce
(zal. nr 146, 217, 225, 236, 243). Zdarzaly sie przypadki gdzie np. wpisano imie
i nazwisko osoby reprezentujacej najemce, ale nie wpisano pelnionej funkcji
(zat. nr 159, 161, 185). Wniektorych umowach brak informacji § 6- okreslenie
zajec specjalistycznych lub plywania rekreacyjnego (zal. nr 166).
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Wumowach wynajmu sali gimnastycznej - § 1 umow wpisywania jest
powierzchnia 450m2, zdaniem kontrolujacych nalezaloby dodac pojecie
„l^czna powierzchnia" co pozwolilo by wnioskowac, zejest to powierzchnia
sali gimnastycznej i pomieszczeh zaplecza (zal. 168, 169, 170).
Pani Renata Terach- Kierownik Administracyjny w zlozonym w trakcie kontroli
oswiadczeniu wyjasnila, ze zawierajqc nastepne umowy najmu uwzgledni
sugestie kontrolujacych (zal. nr 125a).

Kontrolujace analizujac umowy oraz dokumentacje dotyczqca wynajmowanych
powierzchni stwierdzajq, ze dane zawarte w „Informacji dotyczqcej odplatnego
wynajmu pomieszczeh budynku szkoly" za 2015 r. zlozone 13.01.2016 r.
zgodnie ze stanem faktycznym.

Dyrektor Sabina Dawidowska zapoznala sie z tresciq §§ 35, 36 ust. 2 i 37
Zarzadzenia Nr 11/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 roku
wsprawie zasad przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urzedu Miasta
Gdyni.

Protokol sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, ktore otrzymujq:
Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 39 i Biuro Kontroli a/a.

DYREfTA SZKOLY
Dyrektor \J&- Kontrolujace:
Szkoly Podstawowtej Nr 39 vJ (S^LokJOX^

SzkolaPodstawowa Nr 39
im.kpt. i.vv. KJurkiewicza

81-153 Gdynia, ul. Adm. J.Unru2a 88 ' ; ; ' T '" V*
tel./fax58 62509 71 <*<'"''""""l,Armknecht

NIP 958-02-03-114, Rcgon 000737597

Gdynia, ^..listopada 2016

'flCOALISj;
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SZKOLA PODSTAWOWA NR 10

im. E. Kwiatkowskiego

Wkontrolowanym okresie Dyrektorem Szkoly byl Pan Marek Dabkowski
Informacji w trakcie kontroli udzielal Pan Czeslaw Bigot Kierownik
Administracyjno - Gospodarczy.
Kontrolujace badaly zgodnosc zapisow w„Informacji dotyczacych odplatanego
wynajmu/wydzierzawienia pomieszczeh budynku szkoly w2015 roku.
Informacje dotycz^ce odplatnego wynajmu pomieszczeh budynku szkoly
w2015 r. zlozono w Wydziale Projektow Rozwojowych 15.01.2016 r.

Okazano nastepuj^ce umowy najmu obowiazujace w 2015 r.

1. umowanajmu nr 1/2015 z 2.01.2015 r. zawarta z
na wynajem powierzchni 6m 2celem prowadzenia sklepiku

szkolnego. Umowe zawarto na okres od 2.01. do 30.06.2015 r.;
2. umowa najmu nr 2/2015 z 01.02.2015 r. zawarta z

nawynajem salki korekcyjnej o powierzchni 90m2 celem
prowadzenia zajec tanecznych. Umowe zawarto na okres od 01.02
do 30.06.2015 r.;

3. umowa najmu nr 1/2015 z 01.09,2915 r. zawarta z
nawynajem sali lekcyjnej o powierzchni

60m2 celem prowadzenia zajec lekcyjnych. Umowe zawarto na okres
od 01.09. 2015 r. do 31.01.2016 r.;

4. umowa najmu nr 2/2015 z 01.09.2015 r. zawarta z
nawynajem sali lekcyjnej opowierzchni 60m2 celem

prowadzenia zajec lekcyjnych. Umowe zawarto na okres od 01.09.2015 r.
do 31.01.2016 r.;

5. umowa najmu nr 3/2015 z 01. 102015 r. zawarta z
na wynajem powierzchni na sklepik szkolny - 6m2.

Umowe zawarto na okres od 01.10.2015 r. do 31.01.2016 r.;
6. umowa najmu nr 7/EX/2012 z 01.09.2014 r. zawarta z

na lm z przeznaczeniem na automat typu vending. Umowe zawarto
od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.

(zal. nr 96-113)

Kontrolujace analizujac umowy dotycz^ce wynajmowanych powierzchni
stwierdzaj^, ze dane zawarte w„Informacji dotycz^cej odplatnego wynajmu
pomieszczeh budynku szkoly" za 2015 r. z 15.01.2016 r. sa. zgodne ze stanem
faktycznym.
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Kontrolujace zwracaj^ uwage, ze udostepnionych umowach nie ujeto numeru
wynajmowanych sal.

Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 10 Pan Marek Dabkowski 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 jednobrzmi^cych egzemplarzach, ktore otrzymuj^:
Dyrektor SzkolyPodstawowej nr 10 i Biuro Kontroli a/a.

Dyrektor
Szkoly Podst ej nr 10:

000209906

SZKOLA PODSTAWOWA
im. E. Kwiatkowski;

Gdynia, roku

Kontrolujace:

(ft Cvft [SPEC
ngr'JomtdArmkneeht-
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TECHNIKUM TRANSPORTOWE

Od 31.08.2016 r. Zespoi Szkol Ekologiczno- Transportowych

W kontrolowanym okresie Dyrektorem Szkoly byl Pan Konrad Walczak.
W 2015 r. szkola miescila sie w budynku przy Al. Zwyciestwa 194.
Uchwala_ Nr XX/457/16 Rady Miasta Gdyni z 20.04.2016 r. przeksztalcono
Technikum Transportowe w Zespoi Szkol Ekologiczno - Transportowych.
Od 31 sierpnia 2016 r. siedziba szkoly zostala przeniesiona do budynku przy
ul. Morskiej 186.

Kontrolujace badaly zgodnosc zapisow w „Informacji dotyczacych odplatanego
wynajmu/wydzierzawienia pomieszczeh budynku szkoly w 2015 roku"
z 15.01.2016 r. dotyczaca^ budynku przy Al. Zwyciestwa 194.

Okazano umowy najmu obowiazujace w 2015 r.:

1. umowa najmu nr 01/2014 zawarta z 01.02.2014 r. z osoba^ fizyczna
na wynajem powierzchni 77m2 z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu.
Umowe zawarto 09.02.2014 r. do 08.02.2016 r.;

2. umowa najmu nr 5/2015 z 3.11.2015 r. zawarta z osoba^ fizycznq
na wynajem powierzchni 77m2 z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu
szkolnego. Umowe zawarto od 03.11.2015 r. do 30.06.2016 r.;

(zal. 114-124)

Przediozon^ Informacje dotycza^ odplatnego wynajmu pomieszczeh
w budynku szkoly na 2015 r. zlozonq 15.01.2016 r. w Wydziale Projektow
Rozwojowych skorygowano w trakcie kontroli. 02.11.2016 r.
Kontrolujace analizujac umowy oraz dokumentacje dotyczaca wynajmowanych
powierzchni stwierdzaj^, ze dane zawarte w „Informacji dotyczacej odplatnego
wynajmu pomieszczeh budynku szkoly" za 2015 r. po korekcie dokonanej
w trakcie kontroli s^ zgodne ze stanem faktycznym.

Dyrektor Zespolu Szkol Ekologiczno-Transportowych Pan Konrad Walczak
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 Zespolu Szkol Ekologiczno- Transportowych i Biuro Kontroli a/a.
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Dyrektor
Zespolu Szkol Ekologiczno - Transportowych:

Zespoi Szk6l Ekologiczno-Transportowyeh
81-216 Gdynia, ul. Morska 186

NIP 958-167-51-86 Regon 365082825

tel. 58 624 81 36

Gdynia, L\ listopada 2016 roku

Kontrolujace:
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