
 
 
 
 

 

Opole, dnia 9 kwietnia 2015 r. 

NKO.401-45/2014 

 

 

Pan 

Adam Prochota 

Prezes Zarządu  

Stowarzyszenia Rodziców „Przyjazna Szkoła” 

w Węgrach 

 
 

 

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 7 października 2014 r. do 12 

listopada 2014 r. kontrolę doraźną rozliczenia dotacji za lata 2010-2014 w Stowarzyszeniu 

Rodziców „Przyjazna Szkoła” prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową w Węgrach. 

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono nieprawidłowości 

w działalności Stowarzyszenia będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

 Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 9 lutego 

2015 r. Pismem z dnia 12 lutego 2015 r. złożył Pan i Pani Skarbnik Stowarzyszenia 

oświadczenie o odmowie podpisania protokołu wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn tej 

odmowy, które to przyczyny pozostały bez wpływu na ostateczne sformułowanie wniosków 

pokontrolnych. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

45 - 052 OPOLE        
ul. Oleska 19a 

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

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

www.rio.opole.pl 
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1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na:  

 ewidencjonowaniu operacji gospodarczych, w zakresie rozliczenia dotacji, na kontach 

nieprzewidzianych w przyjętej polityce rachunkowości (protokół kontroli str. 114-115), 

 ujęciu w ewidencji księgowej konta 100 – „Kasa krajowych środków pieniężnych” 

wypłat gotówkowych pod inną datą niż faktyczna data wypłaty jak również ujęciu w 

ewidencji księgowej konta 100 i konta 130 – „Bieżący rachunek bankowy” operacji 

poboru środków pieniężnych pod inną datą niż data pobrania gotówki z banku (protokół 

kontroli str. 117-118, 124-126), 

 ujęciu w ewidencji księgowej konta 100 dowodów księgowych w kwocie netto zamiast 

brutto (protokół kontroli str. 118-119), 

 ujęciu w ewidencji księgowej konta 429-2 „Usługi inne” oraz konta 429-1 „Usługi 

telekomunikacyjne” tych samych dowodów księgowych dwukrotnie (protokół kontroli 

str. 119, 74-78). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Zarząd Stowarzyszenia. 

 

2. Wykorzystywanie środków finansowych pochodzących z dotacji udzielonych przez 

Gminę Turawa w latach 2010-2013 i I półroczu 2014 r. na rzecz Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Węgrach na finansowanie wydatków niezgodnych z jej przeznaczeniem 

oraz ujęcie tych wydatków w rozliczeniu dotacji, w tym w szczególności: 

A. wydatków na obsługę administracyjną w łącznej kwocie 100 500,00 zł, tj.: 

w 2012 r. – w kwocie 17 500,00 zł,  

w 2013 r. – w kwocie 55 000,00 zł,  

w I półroczu 2014 r. – w kwocie 28 000,00 zł  

(protokół kontroli str. 23-33). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie dotacji 

podpisał jego Prezes oraz Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach. 

B. wydatków na obsługę prawną w łącznej kwocie 11 665,00 zł, tj.: 

w 2010 r. – w kwocie 2 440,00 zł, 

w 2013 r. – w kwocie 7 687,50 zł, 

w I półroczu 2014 r. – w kwocie 1 537,50 zł  

(protokół kontroli str. 33-40). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie dotacji 

podpisał jego Prezes oraz Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach. 
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C. wydatków majątkowych w łącznej kwocie: 63 874,00 zł, tj.: 

w 2010 r. – w kwocie 6 371,00 zł, w tym: 

- wydatku w kwocie 2 372,00 zł na przygotowanie przetargu na rozbudowę budynku 

szkolnego – dobudowę zaplecza sanitarnego w Społecznej Szkole Podstawowej 

w Węgrach (protokół kontroli str. 41-42). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie 

dotacji podpisał jego Prezes. 

- wydatku w kwocie 3 999,00 zł na zakup laptopa (protokół kontroli str. 51-58). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie 

dotacji podpisał jego Prezes. 

w 2011 r. – w kwocie 20 700, 00 zł, w tym: 

- wydatku na zakup laptopa w kwocie 6 999,00 zł, kserokopiarki w kwocie 9 901,00 zł i 

instrumentu w kwocie 3 800,00 zł (protokół kontroli str. 51-58). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie 

dotacji podpisał jego Prezes. 

w 2012 r. – w kwocie 32 498,00 zł, w tym:  

- wydatku poniesionego na termomodernizację budynku SSP w Węgrach w kwocie 

24 600,00 zł (protokół kontroli str. 44-49). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie 

dotacji podpisał jego Prezes. 

- wydatków na zakup notebooka w kwocie 3 899,00 zł i notebooka w kwocie 3 999,00 

zł (protokół kontroli str. 51-58). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie 

dotacji podpisał jego Prezes. 

w 2013 r. – w kwocie 4 305,00 zł wydatku na wykonanie modyfikacji wniosku 

o dofinansowanie projektu, związanego z realizacją przez Stowarzyszenie inwestycji 

pn. Rozbudowa budynku Niepublicznej (Społecznej) Szkoły Podstawowej 

w miejscowości Węgry o część zaplecza sanitarnego – pomieszczenia sanitariatów 

i szatni (protokół kontroli str. 42-43). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie 

dotacji podpisał jego Prezes oraz Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w 

Węgrach. 
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D. wydatków na wycieczki nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach w 

łącznej kwocie 13 001,45 zł, w tym:  

w 2010 r. - w kwocie 3 350,00 zł – wycieczka do Czech,   

w 2011 r. - w kwocie 9 651,45 zł – wycieczka do Austrii   

(protokół kontroli str. 62-65). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie dotacji 

podpisał jego Prezes. 

E. kosztów amortyzacji o łącznej wartości 11 184,45 zł, w tym: 

w 2010 r. - w kwocie 587,19 zł, 

w 2011 r. – w kwocie 1 392,50 zł, 

w 2012 r. – w kwocie 9 204,76 zł 

(protokół kontroli str. 69-70). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie dotacji 

podpisał jego Prezes. 

F. wydatków w łącznej kwocie 4 558,04 zł rozliczonych w innym roku niż ten, na który 

została przyznana dotacja, w tym: 

w 2010 r. - w kwocie 1 883,34 zł za ubezpieczenie samochodu i sprzętu elektronicznego 

SSP w Węgrach,  

w 2011 r. – w kwocie 60,79 zł za wywóz odpadów komunalnych, 

w I półroczu 2014 r. – w kwocie 2 613,91 zł za zakup wieży elektronicznej (kwota 

659,99 zł) i osłon zabezpieczających filary (kwota 1 953,92 zł) 

(protokół kontroli str. 70-73, 78-80). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie dotacji 

podpisał jego Prezes oraz Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach. 

G. innych wydatków w łącznej kwocie 3 385,16 zł poniesionych na:  

w 2010 r. – w kwocie 149,00 zł na zakup „lampy mądrości” dla Prezesa 

Stowarzyszenia, 

w 2011 r. – w kwocie 42,00 zł na zakup pieczątki dla Skarbnika Stowarzyszenia, 

w 2012 r. – w kwocie 2 492,90 zł, w tym na ubezpieczenie grupowe pracowników SSP 

w Węgrach (kwota 510,00 zł), za usługę serwisową sprzętu i oprogramowania 

komputerowego (kwota 282,90 zł została ujęta dwukrotnie w rozliczeniu dotacji), za 

usługę księgową (kwota 1 700,00 zł została ujęta dwukrotnie w rozliczeniu dotacji), 
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w 2013 r. – w kwocie 701,26 zł, w tym na ubezpieczenie grupowe pracowników  

(kwota 611,80 zł), za usługi telekomunikacyjne (kwota 89,46 zł została ujęta 

dwukrotnie w rozliczeniu dotacji) 

(protokół kontroli str. 71-72, 74-78). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie dotacji 

podpisał jego Prezes oraz Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach. 

H. w 2011 r. wydatku w pełnej kwocie 6 000,00 zł za prowadzenie warsztatów teatralnych 

w SSP w Węgrach, w tym wydatków na usługi wykonane w roku 2012 tj. w innym roku 

niż ten, na który została przyznana dotacja (protokół kontroli str. 73-74). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie dotacji 

podpisał jego Prezes. 

I. w 2012 r. wydatku w pełnej kwocie 1 500,00 zł za nadzór inwestorski, pomimo iż 

nadzór dotyczył w części prac związanych z realizacją zadania o charakterze 

inwestycyjnym tj. termomodernizacji budynku SSP w Węgrach (protokół kontroli str. 

49-51). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie dotacji 

podpisał jego Prezes. 

J. wydatków w pełnej kwocie 82 075,00 zł za przewozy osób do Włoch w ramach 

„Zielonej Szkoły”, pomimo iż uczestnikami były osoby niebędące uczniami bądź 

nauczycielami, w tym w 2010 r. w wysokości 62 075,00 zł oraz w 2012 r. w wysokości 

20 000,00 zł (protokół kontroli str. 65-68). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu którego rozliczenie dotacji 

podpisał jego Prezes. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w dniu 23.12.2013 r. Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna 

Szkoła” w Węgrach zwróciło do budżetu Gminy Turawa dotację wykorzystaną niezgodnie 

z przeznaczeniem m.in. na obsługę administracyjną za 2012 r. w łącznej kwocie 17 500,00 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 
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działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

1. Zapewnić przestrzeganie przepisów art. 24 ust. 2 i ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 

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

prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej dotacji udzielonych z budżetu Gminy 

Turawa Społecznej Szkole Podstawowej w Węgrach, w związku z przepisem art. 5 ust. 7 

pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., 

nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Doprowadzić do zgodności pomiędzy kontami służącymi 

do rozliczenia dotacji a wykazem kont załączonym do polityki rachunkowości. 

 

2. Dokonać prawidłowego rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Turawa w 

latach 2010-2013 i w I półroczu 2014 r., które zostały wykorzystane niezgodnie z 

przepisem art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 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: 

- Rada Gminy Turawa, 

- Wójt Gminy Turawa. 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


