
 
 

Opole, dnia 25 czerwca 2021 r. 
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Pani 

Iwona Kusznier 

Dyrektor  

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Głubczycach 

 

 

 

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 10 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r. kontrolę doraźną 

gospodarki finansowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głubczycach za lata 2019-

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 Poradni będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

26 maja 2021 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Naruszenie przepisów w zakresie wynagradzania pracowników polegające na: 

a) niedostosowaniu postanowień Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących 
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nauczycielami, zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Głubczycach, do obowiązujących przepisów prawa poprzez nieokreślenie w nim 

maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego (protokół kontroli str. 8-9).  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Głubczycach. 

b) nieprawidłowym ustaleniu terminu nabycia przez pracownika prawa do nagrody 

jubileuszowej i wypłaceniu jej 11 dni przed właściwym terminem (protokół kontroli str. 

10-11).  

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista ds. administracyjnych i Dyrektor 

Poradni. 

2. Nieterminowe odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne i fundusz pracy za marzec 2019 r. (protokół kontroli str. 12-14). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy i Dyrektor Poradni. 

Nieprawidłowość wskazana w pkt nr 2 może wypełniać znamiona czynu określnego w 

przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289). 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto stwierdzoną przez 

kontrolującego nieprawidłowość, wymienioną w punkcie 1 lit. a) poprzez określenie 

maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego zarządzeniem nr 14 Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Głubczycach z dnia 11 maja 2021 r.   

 

 

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. Doprowadzić do ustalania właściwych terminów nabycia przez pracowników praw do 

nagród jubileuszowych oraz do terminowej ich wypłaty, zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 i 
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ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.). 

2. Zapewnić odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i 

fundusz pracy w terminie określonym przepisem art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze 

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.  

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

Do wiadomości:  

Zarząd Powiatu Głubczyckiego. 
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