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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 1 grudnia 2014 r. do 30 grudnia 

2014 r. w tamtejszym Publicznym Gimnazjum kontrolę problemową wybranych zagadnień 

gospodarki finansowej za lata 2010-2013. 

 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 Gimnazjum będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 30 grudnia 2014 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Wypłacenie trzem pracownikom w 2011 r. wynagrodzeń z tytułu przepracowanych 

godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości zaniżonej o łączną kwotę 

635,33 zł (protokół kontroli str. 14-17). 

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor Urzędu Gminy w Bierawie odpowiedzialny za 

naliczanie wynagrodzenia i Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Bierawie. 

 

2. Nieprawidłowości w zakresie wypłacania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Gimnazjum, polegające na: 

 wypłaceniu w formie świadczeń pieniężnych pomocy materialnej na dofinansowanie 

do zakupów świątecznych dla osób uprawnionych w łącznej wysokości 27 450,00 zł, 

podczas gdy zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

przewidują udzielanie tego rodzaju pomocy w formie paczek żywnościowych lub 

bonów towarowych (protokół kontroli str. 22-23). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Bierawie 

 nieprawidłowe naliczenie świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych, co 

spowodowało ich wypłatę w 2013 r. w wysokości zawyżonej o łączną kwotę 240,00 zł 

oraz w wysokości zaniżonej o łączną kwotę 60,00 zł (protokół kontroli str. 23-27). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Bierawie. 

 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolującego 

zostały w trakcie tej kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

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

 wypłaceniu trzem pracownikom łącznej kwoty 635,33 zł z tytułu wyrównania zaniżonych 

wynagrodzeń za przepracowane godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, 

 wypłaceniu pracownikom łącznej kwoty 60,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń ze środków 

ZFŚS w zaniżonej wysokości oraz wyegzekwowaniu od osób uprawnionych łącznej kwoty 

240,00 zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej ze środków ZFŚS w zawyżonej 

wysokości. 
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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: 

Przy przyznawaniu i wypłacaniu środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

zapewnić przestrzeganie przepisów Regulaminu ZFŚS wprowadzonego 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 Bierawa 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                
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