
Wrocław, 30 lipca 2015 roku

WK.WR.40.21.2015.113.J Pani
Alicja Szczęsna
Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej

ul. Świerczewskiego 42
59-820 Leśna

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów art. 1 ust. 1

ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113

ze zm.),  przeprowadziła w okresie  od 9 do 18 czerwca  2015 r.,  kontrolę  problemową gospodarki

finansowej Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej. Zakres kontrolowanych zagadnień, okres objęty

kontrolą oraz ustalenia przedstawiono w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz przekazano Pani

Dyrektor w dniu podpisania.

Stwierdzone nieprawidłowości wystąpiły w niżej opisanym zakresie:

Dyrektor  Przedszkola  przyznała  od  stycznia  2014  r.  nauczycielowi  (kod:  KU040)  dodatek

motywacyjny  w wysokość  10% wynagrodzenia  zasadniczego  (ostatni  angaż  z  dnia  20.02.2015  r.

przyznający  dodatek  na  okres  od  marca  do  sierpnia  2015  r.),  co  pozostawało  w  sprzeczności

z postanowieniami zawartymi w rozdziale III § 3 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/226/09 Rady Miejskiej

w Leśnej z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków

przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowych  warunków  obliczania

i wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw  oraz

wysokość i warunki nagród, dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku

pracy nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę

Leśna,  zgodnie  z  którymi  wysokość  dodatku  motywacyjnego  dla  nauczycieli  (ustalona  przez

dyrektora) powinna wynosić 1% - 5% wynagrodzenia zasadniczego. W związku z powyższym kwota

tego dodatku wynosząca 264,70 zł (wypłacona w okresie od stycznia 2014 r. do maja 2015 r.), mogła

wynieść maksymalnie 132,35 zł.

W  nieprawidłowej  kwocie  wypłacano  w  okresie  od  maja  do  grudnia  2014  r.  dodatek

mieszkaniowy  nauczycielowi  (kod:  SZ010).  Wysokość  tego  dodatku,  zgodnie  z  wydaną  w  dniu

09.01.2014  r.  decyzją  Dyrektora  Przedszkola,  wynosiła  134  zł,  natomiast  w ww.  okresie  był  on

wypłacany w kwocie 168 zł (zawyżono wypłacony w tych miesiącach dodatek na łączną kwotę 272

zł). Odpowiedzialność za wystąpienie tej nieprawidłowości ponosił Główny księgowy. 



Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe do wiadomości Pani Dyrektor, Regionalna Izba Obrachunkowa

we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o podjęcie stosownych działań mających na celu

wyeliminowanie stwierdzonej nieprawidłowości i niedopuszczenie do jej ponownego wystąpienia

w przyszłości, poprzez realizację następujących wniosków:

1. Przestrzeganie postanowień zawartych w rozdziale III uchwały Nr XXXVII/226/09 Rady Miejskiej

w  Leśnej  z  30  kwietnia  2009  r. w  zakresie  ustalania  wysokości  dodatku  motywacyjnego  dla

nauczycieli.

2. Wypłacanie dodatku mieszkaniowego w wysokości wynikającej z wydanych decyzji przyznających

ten dodatek.

Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych

izbach  obrachunkowych,  proszę  o  poinformowanie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we

Wrocławiu,  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego,

o wykonaniu  wniosku  lub  o  przyczynach  jego  niewykonania.  Do  wniosku  zawartego

w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej

Izby Obrachunkowej. Zastrzeżenia składa właściwy organ jednostki kontrolowanej, w terminie

14  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia  pokontrolnego,  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Do wiadomości:
Pan 
Mirosław Markiewicz
Burmistrz Leśnej
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