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Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

„Szkoła w Gałązczycach” 

 
 

 

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 1 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 

2015 r. kontrolę doraźną rozliczenia dotacji za lata 2012-2014 w Stowarzyszeniu Rozwoju 

Wsi „Szkoła w Gałązczycach” prowadzącym Szkołę Podstawową oraz Przedszkole w 

Gałązczycach.  

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono nieprawidłowości 

w działalności Stowarzyszenia będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 10 sierpnia 2015 r.  

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieustalenie dokumentacji opisującej przyjęte przez Stowarzyszenie zasady (politykę) 

rachunkowości (protokół kontroli str. 17). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia. 
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2. Ustalenie niekompletnych procedur w zakresie kwalifikowania wydatków poniesionych z 

otrzymanej dotacji na wynagrodzenia oraz na dowóz uczniów do szkoły i przedszkola jak 

również w zakresie rozliczania dotacji przez wymienione jednostki, co uniemożliwia 

sprawdzenie prawidłowości rozliczenia się z tych jednostek z dotacji otrzymanej od 

Gminy Grodków w latach 2012-2014 (protokół kontroli str. 9-16, 23-27, 40-55 oraz 66-

70). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia. 

 

3. Wykorzystanie środków finansowych pochodzących z dotacji udzielonej przez Gminę 

Grodków w 2013 r. na finansowanie wydatków majątkowych Szkoły Podstawowej w 

Gałązczycach oraz ujęcie tych wydatków w rozliczeniu dotacji. Dotyczyło to w 

szczególności wydatków na: 

a) przystosowanie (adaptację) pomieszczeń na poziomie minus jeden, na kuchnię i 

stołówkę, którego koszt realizacji wyniósł 7 000,00 zł (protokół kontroli str. 33-37), 

b) wyodrębnienie z sali lekcyjnej pomieszczenia bibliotecznego, którego koszt 

realizacji wyniósł 4 000,00 zł (protokół kontroli str. 33-37). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Stowarzyszenia. 

 

 

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. Ustalić dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, zgodnie z art. 

10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

 

2. Opracować i wdrożyć kompletne procedury wewnętrzne w zakresie kwalifikowania 

wydatków poniesionych oraz rozliczonych z dotacji otrzymanych z budżetu Gminy 

Grodków, stosowanie do przepisów art. 90 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
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systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

wskazujących na odrębność dotacji dla niepublicznej szkoły i dla przedszkola.  

 

3. Dokonać prawidłowego rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Grodków w 

2013 r., która została wykorzystana 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 Miejska w Grodkowie, 

- Burmistrz Grodkowa. 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


