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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 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 6 września 2010 r. do 22 

września 2010 r. w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach kontrolę doraźną wybranych 

zagadnień gospodarki finansowej tejże jednostki za lata 2007-2010.  

Kontrolę przeprowadzono na podstawie źródłowych dowodów księgowych i dostępnej 

ewidencji księgowej. W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli 

stwierdzono szereg poważnych nieprawidłowości w działalności jednostki będących 

konsekwencją nieprzestrzegania i nieznajomości przepisów prawa oraz braku kontroli i 

właściwego nadzoru nad gospodarką finansową tejże jednostki. 

Zaznaczyć należy, że w kontrolowanej jednostce panuje chaos w zakresie gospodarki 

finansowej i rachunkowości, ponieważ nie posiada ona uregulowań wewnętrznych 

dotyczących gospodarki finansowej, jak również wymaganych ksiąg rachunkowych, a 

dokumentacja finansowa okazana kontrolującym jest nierzetelna. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Dyrektorowi Gminnego Zespołu 

Szkół w Tułowicach dnia 12 października 2010 r. 
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I. Ustalenia kontroli. 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości odnoszące się do Gminy 

Tułowice jako organu prowadzącego Gminny Zespół Szkół w Tułowicach:  

1. Nieegzekwowanie od Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach sporządzania i 

przedkładania wymaganych sprawozdań budżetowych rocznych i miesięcznych Rb-27S, 

kwartalnych Rb-Z i Rb-N, które stanowią podstawę do sporządzenia przez jednostkę 

samorządu terytorialnego sprawozdań zbiorczych. Powyższe skutkowało sporządzeniem 

sprawozdań zbiorczych (rocznych Rb-27S za 2007 r., 2008 r., 2009 r., miesięcznych Rb-

27S za poszczególne miesiące w okresie od września 2007 r. do czerwca 2010 r.; 

sprawozdań Rb-Z za IV kwartał 2007 r., I kwartał 2008 r., III kwartał 2009 r., 

sprawozdania Rb-N za I kwartał 2008 r.) z naruszeniem przepisów o sprawozdawczości 

(protokół kontroli str. 24-26). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wójt Gminy oraz były Skarbnik Gminy. 

2. Zwiększenie byłemu Dyrektorowi Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach dodatku za 

wysługę lat z 17 % do 20 % bez prawidłowego udokumentowania okresu pracy 

uprawniającego do zwiększenia tego dodatku wymaganym świadectwem pracy (protokół 

kontroli str. 32-33). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. obsługi rady i kadr oraz Wójt Gminy. 

3. Przeprowadzenie kontroli w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach w 2008 r. i 2009 r. w 

sposób nierzetelny, z rażącym naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych 

(protokół kontroli str. 60-67). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie zespołów kontrolnych: Skarbnik, Sekretarz i 

specjalista Urzędu Gminy. 

4. Brak należytego nadzoru nad Gminnym Zespołem Szkół w Tułowicach, co skutkowało 

rażącym naruszeniem przepisów prawa przez ww. jednostkę i wystąpieniem poważnych 

nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej (protokół kontroli str. 59,67-68) 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 

II. Wnioski pokontrolne. 

 W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i 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 
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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. Wyegzekwować od Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach brakujące jednostkowe 

sprawozdania budżetowe. Zbiorcze sprawozdania budżetowe sporządzać na podstawie 

sprawozdań jednostkowych podległych jednostek, zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). Opracować i wdrożyć procedury zapewniające 

sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie sprawozdawczości budżetowej podległych 

jednostek. 

2. Podjąć działania w celu rozliczenia dodatku za wysługę lat wypłaconego byłemu 

Dyrektorowi GZS w nieprawidłowej wysokości. Dodatek ten przyznawać zgodnie z 

przepisem art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w 

dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) w oparciu o prawidłowo 

udokumentowane okresy zatrudnienia.  

3. Wzmocnić nadzór w zakresie realizacji kontroli w podległych jednostkach. Zapewnić 

funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Gminie celem 

niedopuszczenia do powstania nieprawidłowości. W zakresie kontroli i nadzoru 

przestrzegać uregulowań określonych w art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) i w Komunikacie Nr 23 

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla 

sektora finansów publicznych (Dz. U. M.F. Nr 15. poz. 84) oraz w art. 247 ust. 2 cyt. 

ustawy o finansach publicznych. Podjąć wobec Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach 

działania nadzorcze w zakresie spraw finansowych w trybie art. 34a ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późn. zm.). 

4. Objąć szczególnym nadzorem wykonanie wniosków pokontrolnych skierowanych do 

Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. 
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 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:  

Rada Gminy  

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

                                                                                                              /--/ 

 


