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W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e 
 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 15 maja 2014 r. do 16 czerwca 

2014 r. w tamtejszej Publicznej Szkole Podstawowej kontrolę problemową gospodarki 

finansowej za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011-2012 i 2014. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 

działalności Szkoły będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 2 lipca 2014 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Prowadzenie ewidencji analitycznej konta 234 zakresie udzielanych pracownikom 

pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w sposób niezgodny z 

określonym w polityce rachunkowości jednostki (protokół kontroli str. 7-8). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy Cisek jako osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu. 

2. Naliczenie i wypłacenie dodatku stażowego Dyrektorowi Szkoły w terminie późniejszym 

niż termin nabycia praw do wyższej stawki tego dodatku. Skutkowało to zaniżeniem 

kwot naliczonych dodatków stażowych Dyrektora za lata 2012-2014 w łącznej wysokości 

460,65 zł (protokół kontroli str. 14-15). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor odpowiedzialny za sporządzanie list płac, a z tytułu 

nadzoru Skarbnik Gminy i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu.  

3. Nieprawidłowości w zakresie wypłacania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Szkoły, polegające na:  

 przyznawaniu i wypłacaniu w 2011 r. świadczeń pieniężnych z Funduszu bez 

złożenia przez pracowników wymaganych wniosków (protokół kontroli str. 21-23). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor PSP w Landzmierzu.  

 wypłaceniu świadczeń pieniężnych z Funduszu w wysokości niezgodnej z decyzją 

Komisji Socjalnej i pracodawcy oraz obliczonych niezgodnie z zasadami 

określonymi w regulaminie ZFŚS (protokół kontroli str. 25-27, 30-34). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor, Przewodniczący i członkowie Komisji 

Socjalnej oraz były i obecny Dyrektor PSP w Landzmierzu. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolującego 

zostały w takcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w punktach 

nr 1, nr 2 i nr 3 tiret 2, i polegało w szczególności na: 

 zaprowadzeniu w 2014 roku prawidłowej ewidencji analitycznej do konta 234, 

 naliczeniu i wypłaceniu Dyrektorowi Szkoły zaległej kwoty z tytułu nieprawidłowego 

naliczenia dodatku stażowego za lata 2012-2014, 
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 wypłaceniu pracownikowi kwoty 75,00 zł z tytułu wypłaty świadczenia ze środków 

ZFŚS w zaniżonej wysokości oraz wyegzekwowaniu od pracownika łącznej kwoty 230,00 

zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej ze środków ZFŚS w zawyżonej wysokości.  

 

 

II. Wniosek pokontrolny 

 

 W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzenia 

zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie 

art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o 

pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o podjęcie skutecznych 

działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następującego wniosku: 

Zapewnić prawidłowe wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie ZFŚS wprowadzonym przez 

pracodawcę w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.). 

 

 

 Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosku pokontrolnego w nim zawartego 

lub przyczynach jego niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art. 27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Wójt Gminy Cisek 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                
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