
 

 
 

 

 

Opole, dnia 31 grudnia 2014 r. 

NKO.401-40/2014 
 

 

Pani 

Jadwiga Tarnowska 

Dyrektor 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Kietrzu 

 

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 27 sierpnia 2014 r. do 24 

października 2014 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kietrzu kontrolę problemową 

gospodarki finansowej za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011-2012 i 2014. 

 W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości w działalności Zespołu będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów 

prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 7 listopada 2014 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 nieprawidłowym ustaleniu w Zakładowym Planie Kont zasad funkcjonowania kont: 

080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”, 101 – „Kasa”, 310 – „Materiały”  oraz 

330 – „Towary” (protokół kontroli str. 6 – 8). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kietrzu, 
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 niewłaściwym poprawianiu błędów w wewnętrznych dowodach księgowych (protokół 

kontroli str. 11). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor ds. księgowości budżetowej Urzędu 

Miejskiego w Kietrzu, 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 014 – „Zbiory 

biblioteczne” (protokół kontroli str. 12). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kietrzu. 

2. Niesporządzanie w 2013 roku jednostkowych sprawozdań miesięcznych oraz rocznego 

Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej  

przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kietrzu oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Kietrzu (protokół kontroli str. 14 – 16). 

Odpowiedzialność za niesporządzenie przedmiotowych sprawozdań ponosi: za okresy 

sprawozdawcze przypadające do dnia 31.08.2013 r. były Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Kietrzu, pełniący obecnie funkcję Dyrektora Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Kietrzu, a w odniesieniu do okresów sprawozdawczych od dnia 

01.09.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Kietrzu. 

3. Nieprzestrzeganiu przepisów wewnętrznych regulujących zasady wynajmowania 

pomieszczeń szkolnych zlokalizowanych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Kietrzu polegające na oddawaniu w najem pomieszczeń szkolnych na warunkach 

sprzecznych z obowiązującymi w jednostce przepisami wewnętrznymi (protokół kontroli 

str. 22-31). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi były Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Kietrzu, obecnie pełniący funkcję Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Kietrzu. 

4. Dopuszczenie do zrealizowania w latach 2011 - 2014 przez Dyrektora, Wicedyrektora 

oraz Kierownika świetlicy, wymienionych w protokole kontroli, godzin 

ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym limit określony w uchwale nr 

XVI/129/2000 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24.03.2000 r. w sprawie zasad udzielania 

i rozmiaru zniżek, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach miasta i gminy 

Kietrz, co skutkowało zawyżeniem wynagrodzenia wypłaconego na rzecz ww. 

pracowników w łącznej kwocie 4 913,12 zł (protokół kontroli str. 37 – 40). 
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Odpowiedzialność za powyższe ponosi były Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Kietrzu, obecnie pełniący funkcję Dyrektora ZSP w Kietrzu, a odpowiedzialność za 

zatwierdzenie Arkusza organizacji szkoły ponoszą Zastępcy Burmistrza Kietrza. 

5. Dokonanie wydatków w łącznej wysokości 56 550,13 zł z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kietrzu oraz 

ze środków ww. funduszu działającego przy Publicznym Przedszkolu w Kietrzu, pomimo 

przejścia zakładu pracy w trybie art. 23
1
 Kodeksu pracy w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Kietrzu, który zobowiązany był do utworzenia funduszu (protokół 

kontroli str. 43 – 46). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kietrzu. 

 

II. Wnioski pokontrolne  

W celu usunięcia stwierdzonej 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, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

1. Doprowadzić do zgodności zapisy Zakładowego Planu Kont, w zakresie zasad 

funkcjonowania kont: 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”, 101 – „Kasa”, 310 

– „Materiały” oraz 330 – „Towary”, do przepisów rozporządzenia 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 z 2013 r. Dz. U. poz. 289). 

Wyeliminować przypadki niewłaściwego poprawiania błędów w wewnętrznych 

dowodach księgowych. W tym zakresie stosować przepis art. 22 ustawy z dnia 29 

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

Dostosować sposób prowadzenia ewidencji analitycznej konta 014 – „Zbiory 

biblioteczne” do zasad określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1/PR/2013 

Dyrektora ZSP w Kietrzu z dnia 09.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) 

rachunkowości. 
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2. Zapewnić sporządzanie i przekazywanie Burmistrzowi Kietrza sprawozdań 

jednostkowych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych w terminach 

określonych w załączniku nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 

2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119). 

3. Przy wynajmowaniu pomieszczeń ściśle przestrzegać przepisów wynikających z  

zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu z dnia 12.05.2009 r. w 

sprawie wysokości i form opłat za wynajem pomieszczeń w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Kietrzu. 

4. Zaniechać realizacji przez Dyrektora, Wicedyrektora oraz Kierownika świetlicy godzin 

ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym limit ustalony w oparciu o przepis art. 

35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2014 Dz. U. 

poz. 191 z późn. zm.) i uchwałę nr XLIII/336/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 

kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych 

Gminy Kietrz (Dz. Urz. Woj. Opols. poz. 1208). 

 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 Kietrza 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


