
 

 
 

 

 

Opole, dnia 9 września 2015 r. 

NKO.401-27/2015  

 

 

Pani 

Joanna Kozłowska 

Dyrektor  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2  

w Paczkowie  

 

 

 

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 maja 2015 r. do 14 lipca 

2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie kontrolę problemową gospodarki 

finansowej za 2014 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2013 i 2015. 

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 13 lipca 2015 r. 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax  77 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE 

ul. Oleska 19a 

mailto:rio@rio.opole.pl
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1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na ewidencjonowaniu na 

koncie 013 środków trwałych o wartości wyższej niż 3 500,00 zł oraz w wartościach 

zbiorczych tj. bez wyodrębnienia poszczególnych elementów majątku trwałego (protokół 

kontroli str. 19-21). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Paczkowie. 

2. Niesporządzenie planu finansowego dochodów i wydatków na 2014 r. (protokół kontroli 

str. 21-22).  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor PSP nr 2 w Paczkowie. 

3. Zawarcie z Gminą Paczków cywilnoprawnej umowy użyczenia nieruchomości 

komunalnej pomimo nieposiadania podmiotowości prawnej oraz niewystąpienie do 

Gminy z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu nad przekazaną Szkole 

nieruchomością komunalną (protokół kontroli str. 23-25).  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor PSP nr 2 w Paczkowie. 

4. Świadczenie w 2014 r. przez Dyrektora oraz Wicedyrektora pracy w godzinach 

ponadwymiarowych w ilości przekraczającej limity określone w uchwale nr 

XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w związku z 

przepisem art. 35 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Za pracę w wymienionych godzinach 

ponadwymiarowych wskazanym osobom wypłacono wynagrodzenia w łącznej kwocie 

4 227,48 zł (protokół kontroli str. 29-36). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor PSP nr 2 w Paczkowie, jak również były Burmistrz i 

były Zastępca Burmistrza Paczkowa, którzy zatwierdzali dokumentację uwzgledniającą 

niewłaściwą liczbę godzin ponadwymiarowych dla ww. pracowników Szkoły. 

5. Wypłacenie pracownikom świadczeń pieniężnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Szkoły obliczonych niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 

Funduszu tj. w wysokości zaniżonej łącznie o 462,00 zł (protokół kontroli str. 39-43).  

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący i członkowie Komisji Socjalnej oraz 

Dyrektor PSP nr 2 w Paczkowie. 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, że nieprawidłowość wymieniona w punkcie nr 1 została w 

trakcie kontroli usunięta poprzez wyksięgowanie środków trwałych o wartości wyższej niż 

3 500,00 zł z konta 013 i przyjęciu na stan środków trwałych (konto 011), zaksięgowaniu 
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wartości niematerialnych i prawnych na właściwym koncie oraz przyjęciu do ewidencji 

poszczególnych elementów majątku w miejsce wartości zbiorczych. 

 

 

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 

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

następujących wniosków: 

1. Przestrzegać obowiązków w zakresie sporządzania planu finansowego dochodów i 

wydatków jednostki, stosownie do przepisów art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 

§ 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych (Dz. U. z 2010 r. nr 241, poz. 1616 z późn. zm.). 

2. Podjąć niezbędne działania celem prawidłowego uregulowania formy władania 

nieruchomością komunalną przekazaną przez Gminę Paczków Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 2 w Paczkowie, stosownie 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).  

 

3. Zaniechać realizacji godzin ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym limit 

określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst 

jednolity z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) w związku z postanowieniami uchwały nr 

XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków.  

 

4. Przy wypłacaniu środków pieniężnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

zapewnić przestrzeganie przepisów Regulaminu ZFŚS wprowadzonego przez pracodawcę 
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w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 111).  

 

 

 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                                                                                                                

/--/ 
 


