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Dyrektor  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,  

Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola 

w Kałkowie 

 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137) przeprowadziła w dniach od 7 kwietnia 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. kontrolę 

problemową wybranych zagadnień gospodarki finansowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola w Kałkowie za lata 2018-2020. 

 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 jednostki będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

21 kwietnia 2021 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

 W trakcie kontroli stwierdzono m.in. nieprawidłowość polegającą na nieprzeznaczeniu 

części dochodów, wynoszących łącznie około 7 959,58 zł, w tym za 2018 r. około 5 705,57 zł 

oraz za 2019 r. około 2 254,01 zł, pobranych od rodziców przedszkolaków i uczniów z tytułu 

opłat za posiłki w stołówce, na zakup artykułów żywnościowych zużytych do przygotowania 

tych posiłków (protokół kontroli str. 8-10). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej, 

Publicznego Przedszkola w Kałkowie. 
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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 

podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków:  

1. Opłaty wnoszone przez rodziców przedszkolaków i uczniów za korzystanie z posiłków w 

całości przeznaczać na zakup artykułów żywnościowych zużywanych do przygotowania 

tych posiłków, stosownie do przepisu art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). 

2. Dokonać rozliczenia z rodzicami kwot pobranych od nich w 2018 i 2019 r. tytułem 

odpłatności za posiłki, które nie zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych. 

Poinformować tut. Izbę o skutkach finansowych podjętych w tym zakresie działań.  

 

 

 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. 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

Do wiadomości: 

Burmistrz Otmuchowa. 
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