
 

Opole, dnia 22 grudnia 2020 r. 

NKO.401-35/2020 

 

 

Pani  

Agnieszka Kasper 

Dyrektor Gminnego Centrum Usług 

Wspólnych w Krapkowicach  

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2137) przeprowadziła w dniach od 22 września 2020 r. do 28 października 2020 r. kontrolę 

doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej w Gminnym Centrum Usług Wspólnych 

w Krapkowicach za rok 2019. 

 Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

operacje finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 

działalności Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 28 października 

2020 r. 

 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość związaną z ustalaniem i wypłatą 

wynagrodzeń nauczycielom, polegającą na naliczeniu i wypłaceniu nauczycielom w maju 

2019 r. dodatku za wysługę lat w pełnej wysokości bez uwzględnienia wymaganego 

pomniejszenia w związku ze strajkiem w kwietniu 2019 r. (protokół kontroli str. 6-8). 
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Odpowiedzialność ponoszą Samodzielny Referent ds. płac i z nadzoru Dyrektor Gminnego 

Centrum Usług Wspólnych oraz Dyrektor Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w 

Krapkowicach.  

 

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 

następującego wniosku:  

Zapewnić prawidłowe ustalanie i wypłacanie dodatków za wysługę lat zgodnie z art. 87 § 7 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), art. 30 ust. 6 i 

ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z  2019r., poz. 2215) 

oraz uchwałą Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2009 r. w 

sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia 

wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. nr 27, 

poz. 462 ze zm.). Podjąć działania mające na celu prawidłowe rozliczenie nienależnie 

wypłaconych kwot dodatków za wysługę lat. 

 

 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 
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zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię lub 

niewłaściwe zastosowanie. 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

1. Burmistrz Krapkowic. 

2. Dyrektor Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach. 
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