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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 12 listopada 2014 r. do 21 

listopada 2014 r. kontrolę doraźną realizacji dochodów z mienia przez Publiczne Gimnazjum 

im. Polskich Noblistów w Paczkowie w latach 2012 - 2014. 

 W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości w działalności Gimnazjum będące konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 25 listopada 2014 r. 

Pismem nr PG.36.03.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. poinformowała Pani Izbę o anulowaniu 

podpisu pod protokołem kontroli i złożyła wyjaśnienia dotyczące przyczyn zaistniałej 

sytuacji, które to przyczyny zostały wzięte pod uwagę przy ostatecznym sformułowaniu 

wniosków pokontrolnych.  
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Niewystąpienie do Gminy Paczków z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu nad 

przekazaną Gimnazjum nieruchomością komunalną, lecz użytkowanie jej wskutek 

zawarcia z tą Gminą cywilnoprawnej umowy użyczenia (protokół kontroli str. 4-5).  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w 

Paczkowie. 

 

2. Nieprawidłowe ustalenie zapłaty czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych, będącego 

dochodem z mienia komunalnego, w formie niepieniężnej w umowach najmu zawartych 

z: Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego z Opola, Stowarzyszeniem 

„Szansa dla Edukacji, Kultury i Nauki” z Paczkowa oraz Stowarzyszeniem „Na Rzecz 

Rozwoju Wsi Goworowice” z Goworowic, co uchybia obowiązującym przepisom w 

zakresie zasad funkcjonowania gospodarki finansowej podmiotów publicznych (protokół 

kontroli str. 5-9). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w 

Paczkowie. 

 

3. Nieujęcie w księgach rachunkowych jednostki za 2012 rok zdarzeń gospodarczych 

wynikających z realizacji umów najmu zawartych z: Wojewódzkim Zakładem 

Doskonalenia Zawodowego z Opola w dniu 1 września 2011 r. i 27 sierpnia 2012 r., 

Stowarzyszeniem „Szansa dla Edukacji, Kultury i Nauki” w dniu 31 sierpnia 2012 r. i 

Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice” w dniu 30 grudnia 2011 r. 

(protokół kontroli str. 10-11).  

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa Publicznego Gimnazjum im. Polskich 

Noblistów w Paczkowie. 

 

II. Wnioski pokontrolne  

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

następujących wniosków: 

 

1. Wystąpić do Gminy Paczków o ustanowienie trwałego zarządu nad przekazaną 

Publicznemu Gimnazjum nieruchomością komunalną położoną w Paczkowie przy ul. 

Sienkiewicza 22, stosowanie do przepisów art. 43 ust. 1 w związku z art. 44 ust. 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 

2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 

 

2. Zaniechać ustalania czynszu za oddawane w najem pomieszczenia w formie 

niepieniężnej, uwzględniając w tym zakresie przepisy art. 11 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 

lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). 

 

3. Zapewnić ewidencjonowanie w księgach rachunkowych każdego zdarzenia 

gospodarczego, zgodnie z przepisami art. 6 i art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 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: 

Burmistrz Paczkowa 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 


