
 
 

 

 

Opole, dnia 30 sierpnia 2012 r. 

NKO-401-25/3/12 

 

 

Pan 

Adam Kopij 

Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej  

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 

w Michałowie 
 

 

 
 

 

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 9 do 18 maja 2012 r. 

kontrolę doraźną Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Michałowie w zakresie wykorzystania dotacji przyznawanych z budżetu 

Gminy Olszanka w latach 2009-2011. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie stwierdzonych operacji finansowo-gospodarczych, 

dowodów źródłowych oraz ewidencji księgowej. W oparciu o dokumentację udostępnioną 

inspektorowi kontroli stwierdzono nieprawidłowości w działalności Szkoły będące głównie 

konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu dniu 27 czerwca 2012 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Przyjmowanie w latach 2010-2011 do Oddziału Przedszkolnego działającego przy 

Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w 

Michałowie dzieci, które nie ukończyły 2,5 roku życia, co jest niedopuszczalne w świetle 

przepisów ustawy o systemie oświaty oraz uregulowań Statutu Publicznej Szkoły 

Podstawowej SPSK w Michałowie oraz ujmowanie ich w rozliczeniach dotacji 

otrzymanych z Gminy (protokół kontroli str. 13-17). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor PSP SPSK. 

2. Nierzetelne i niebieżące prowadzenie dzienników zajęć przedszkolnych polegające 

potwierdzaniu w miesiącach od września 2010 r. do stycznia 2011 r. obecności dziecka, 

które w tym okresie nie uczęszczało do Oddziału Przedszkolnego PSP SPSK (protokół 

kontroli str. 17-18).  

Odpowiedzialność ponosi nauczycielka prowadząca tę grupę dzieci. 

3. Naruszenie postanowień uchwały nr VIII/54/2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 maja 

2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla przedszkoli i szkół 

publicznych niezakładanych i nieprowadzonych przez Gminę Olszanka polegające na: 

-  nieterminowym złożeniu w Gminie Olszanka wniosków o udzielenie dotacji na zadania 

oświatowe na lata 2009-2010 oraz niepodaniu w nich wymaganej informacji, że szkoła 

nie pobiera opłat (czesnego) za prowadzoną działalność dydaktyczną w zakresie 

podstaw programowych, jak również niedołączeniu do tych wniosków wymaganego 

załącznika (protokół kontroli str. 6-7). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor PSP SPSK oraz Prezes Stowarzyszenia. 

- zaniechaniu sporządzenia i przekazania Gminie półrocznych sprawozdań w latach 2009-

2010 oraz przekazanie tego sprawozdania w 2011 r. ze znacznym opóźnieniem 

(protokół kontroli str. 11-12). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor PSP SPSK. 
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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. Zaprzestać przyjmowania do Oddziału Przedszkolnego dzieci, które nie ukończyły 

2,5 roku życia, stosownie do dyspozycji art. art.14 ust.1 i ust. 1b ustawy z dnia 

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

z późn. zm.) oraz do postanowień § 1 ust. 5 obowiązującego Statutu Publicznej Szkoły 

Podstawowej SPSK w Michałowie. 

2. Wzmocnić nadzór w zakresie rzetelnego i bieżącego prowadzenia dzienników zajęć 

przedszkolnych w celu zapewnienia prawidłowego ewidencjonowania obecności dzieci 

na zajęciach. 

3. Zapewnić terminowe składanie w Gminie Olszanka kompletnych wniosków o udzielenie 

dotacji na zadania oświatowe wraz z wymaganymi załącznikami, stosownie do 

uregulowań § 2 uchwały nr VIII/54/2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 maja 2007 r. w 

sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych 

niezakładanych i nieprowadzonych przez Gminę Olszanka.  

4. Zapewnić sporządzanie i przekazywanie Gminie półrocznych sprawozdań, w terminie 

określonym w § 5 ust. 1 cyt. uchwały nr VIII/54/2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 

maja 2007 r. 

 

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. 
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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: 

Zarząd Stowarzyszenia  

Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 

 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


