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WK.60/324/K-105/11 Pani 

Beata Październiak 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

we Włodowicach 

Włodowice 25 

57-400 Nowa Ruda 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 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 ze zm.), przeprowadziła w okresie od 5 grudnia 2011 roku do 16 grudnia 2011 r. 

kontrolę gospodarki finansowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodowicach. Ustalenia 

kontroli przedstawione zostały w protokole, którego jeden egzemplarz został Pani przekazany w dniu 

jego podpisania.  

Stwierdzona w trakcie kontroli nieprawidłowość wystąpiła w zakresie ewidencjonowania opłat 

i wydatków za świadczenia przedszkola. 

W Przedszkolu nie przyjęto procedur dotyczących dokumentowania, ewidencji oraz kontroli 

dokumentów związanych z pobieraniem opłat za wyżywienie dzieci, zakupem artykułów 

żywnościowych oraz obrotem magazynowym artykułami żywnościowymi. 

W księgach rachunkowych jednostki nie ujmowano zdarzeń gospodarczych dotyczących 

operacji gotówkowych - wpłat za żywienie dzieci oraz wydatków na zakup artykułów 

żywnościowych, co stanowi o nie przestrzeganiu art. 20 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. 

o rachunkowości ( tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zgodnie z którym do 

ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, 

które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym oraz art. 24 ust. 1 i 2 zgodnie z którymi księgi 

rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Księgi 

rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. 

Opłaty za wyżywienie dzieci wnoszone przez rodziców w gotówce, były bezpośrednio 

przeznaczana na zakup artykułów żywnościowych, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 1 ustawy z 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zgodnie z którym 

jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające 

osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody 

odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego (jednostka nie posiadała rachunku dochodów własnych). 



2 

WNIOSKI  POKONTROLNE 

Przedstawiając powyższe pani Dyrektor, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 

działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.), wnosi o podjęcie 

działań, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i niedopuszczenie do 

ich ponownego wystąpienia, poprzez realizację poniższych wniosków: 

1. Przestrzeganie przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), a w szczególności: 

a) art. 20 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego 

należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie 

sprawozdawczym; 

b) art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, zgodnie z którym księgi rachunkowe powinny być prowadzone 

rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, 

jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. 

2. Przestrzeganie przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, 

poz. 1240 ze zm.), a w szczególności art. 11 ust. 1 ustawy zgodnie z którym jednostki budżetowe 

pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek 

odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących dokumentowania, ewidencji oraz kontroli 

dokumentów związanych z pobieraniem opłat za wyżywienie dzieci, zakupem artykułów 

żywnościowych oraz obrotem magazynowym artykułami żywnościowymi. 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i 4 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu 

wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa 

właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia 

pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko 

zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Do wiadomości: 
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