
 

 
 

 

 

Opole, dnia 4 grudnia 2015 r. 

NKO.401-33/2015 

 

 

Pani 

Ewa Leszczyńska-Łobos 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 1  

w Głogówku 

 

 

 

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 31 sierpnia 2015 r. do 30 

września  2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Głogówku 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 uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności Szkoły będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż obsługę finansowo-księgową Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Głogówku prowadzi Referat Ekonomiczny Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w 

Głogówku, co powoduje, iż odpowiedzialność za część stwierdzonych nieprawidłowości 

ponoszą pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogówku.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 14.10.2015 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Powierzenie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej Szkoły Referatowi 

Ekonomicznemu Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Głogówku, bez stosownego 

umocowania w postaci uchwały Rady Miejskiej w Głogówku (protokół kontroli str. 2-4). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

2. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 niezamieszczeniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości 

wszystkich wymaganych elementów (protokół kontroli str. 6-7).  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor SP nr 1 w Głogówku. 

 ustaleniu w instrukcji inwentaryzacyjnej nieprawidłowej metody inwentaryzacji 

zobowiązań tj. w drodze uzyskania od kontrahentów pisemnych potwierdzeń 

prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych pasywów, 

zamiast w drodze weryfikacji oraz bezpodstawnym wyłączeniu z inwentaryzacji stanu 

należności drogą uzgodnień z kontrahentami o wartości poniżej kwoty 50,00 zł 

(protokół kontroli str. (7-8).  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor SP nr 1 w Głogówku. 

 prowadzeniu przez Referat Ekonomiczny Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w 

Głogówku jednego wspólnego rachunku bankowego dla jednostek oświatowych oraz 

wspólnej ewidencji księgowej dla obsługiwanych przez Urząd jednostek oświatowych, 

(szkół, przedszkoli i żłobka), w tym dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku 

(protokół kontroli str. 12-15). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Ekonomicznego Oświaty i Zdrowia 

Urzędu Miejskiego, Skarbnik Gminy i Burmistrz. 

 prowadzeniu ewidencji konta 980-„Plan finansowy wydatków budżetowych” 

niezgodnie z zasadami jego funkcjonowania (protokół kontroli str. 18-19). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Ekonomicznego Oświaty i Zdrowia 

Urzędu Miejskiego, Skarbnik Gminy i Dyrektor SP nr 1 w Głogówku. 

3. Niewystąpienie do Gminy Głogówek z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu nad 

przekazanymi Szkole nieruchomościami komunalnymi (protokół kontroli str. 9). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor SP nr 1 w Głogówku. 
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4. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

polegające na: 

 niedokonaniu korekty odpisu na ZFŚS do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych 

w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy za 2014 r. (protokół kontroli str. 29-30). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor SP nr 1 w Głogówku i Kierownik Referatu 

Ekonomicznego Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego. 

 bezpodstawnym uzależnianiu wysokości przyznawanych pracownikom świadczeń ze 

środków ZFŚS od przynależności do poszczególnych grup pracowników (protokół 

kontroli str. 31-33).  

Odpowiedzialność ponoszą Członkowie komisji socjalnej i Dyrektor SP nr 1 w 

Głogówku. 

 wadliwym zakwalifikowaniu dwóch pracowników jako emerytów na etapie podziału i 

wypłaty świadczeń ze środków ZFŚS, co spowodowało zaniżenie kwoty podatku 

dochodowego od osób fizycznych uiszczonego od wypłaconych im świadczeń za 

2014 r. o łączną kwotę 208,00 zł (protokół kontroli str. 33-36).  

Odpowiedzialność ponoszą Członkowie komisji socjalnej i Dyrektor SP nr 1 w 

Głogówku. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż nieprawidłowość wymieniona w pkt nr 4 tiret 1 została w 

trakcie kontroli usunięta poprzez naliczenie i przekazanie na rachunek ZFŚS korekty 

należnego odpisu na Fundusz w wysokości 1 311,84 zł wraz z należnymi odsetkami w 

wysokości 77,06 zł. 

 

 

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. Podjąć czynności mające na celu uprawomocnienie prowadzenia przez Urząd Miejski w 

Głogówku obsługi finansowej Szkoły, poprzez złożenie do Burmistrza Głogówka wniosku 
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o opracowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej uchwały w sprawie zorganizowania 

wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek, 

stosownie do przepisów art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 5 ust. 9 

i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o wszystkie brakujące 

elementy, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b i c oraz pkt 4 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Ustalić w 

przepisach wewnętrznych prawidłową metodę inwentaryzacji zobowiązań oraz należności 

poniżej 50,00 zł zgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy. Doprowadzić do 

wydzielenia odrębnych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń gospodarczych 

dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku, zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a w 

związku z art. 4 ust. 3 pkt 2 i art. 13 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. Podjąć działania 

w celu otwarcia odrębnego rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Głogówku w banku obsługującym budżet Gminy, celem zapewnienia m.in. możliwości 

dysponowania środkami określonymi w planie finansowym przez Dyrektora Szkoły, 

zgodnie z dyspozycją przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Doprowadzić do 

prawidłowego prowadzenia ewidencji na koncie 980 zgodnie z zasadami jego 

funkcjonowania określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 289) oraz w zakładowym planie kont. 

3. Podjąć niezbędne działania celem prawidłowego uregulowania formy władania 

nieruchomościami komunalnymi przekazanymi przez Gminę Głogówek Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 1 w Głogówku, 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 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 

4. Kwoty przyznawanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

uzależniać jedynie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do 



5 

 

korzystania z Funduszu, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 

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

oraz postanowieniami regulaminu ZFŚŚ. Status osób uprawnionych do korzystania z 

Funduszu ustalać zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 cyt. ustawy. Dokonać korekty zaniżonej 

kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych świadczeń z ZFŚŚ w 

2014 r. zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 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 wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich 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 Głogówka 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


