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

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

zm.),  przeprowadziła  w  okresie  od  15  do  26  czerwca  2015  r. kontrolę  gospodarki  finansowej

Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie. Ustalenia kontroli przedstawione

zostały w protokole, którego jeden egzemplarz został Pani przekazany w dniu jego podpisania. 

Kontrolą objęto losowo wybrane operacje finansowo – gospodarcze dokonane w okresie od 1

stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych,

sporządzania  sprawozdań,  dokonywania  wydatków,  a  także  prawidłowości  przeprowadzenia

i rozliczenia inwentaryzacji majątku jednostki.

Stwierdzone  w  trakcie  kontroli  nieprawidłowości  wystąpiły  w  zakresie  niżej  wskazanych

zagadnień.

Nie przestrzegano terminów płatności zobowiązań, wynikających z faktur VAT i rachunków za

dostawy i usługi (18 dowodów księgowych z miesięcy: grudnia 2013 r., stycznia, marca, czerwca,

listopada i grudnia 2014 r.), co stanowiło naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), który stanowi, że  wydatki publiczne

powinny  być  dokonywane  w  wysokości  i  terminach  wynikających  z  wcześniej  zaciągniętych

zobowiązań. 

W księgach rachunkowych jednostki na koncie 011 „Środki trwałe” wykazano budynek szkoły,

lecz nie wykazano gruntów.  Budynek,  w myśl  §  46 ust.  1  ustawy z 23 kwietnia  1964 r.  Kodeks

cywilny  (Dz.U.  z  2014  r.,  poz.  121  ze  zm.),  jest  trwale  z  gruntem  związany  i  razem  stanowią

nieruchomość.  Formą  władania  nieruchomościami  przez  jednostki  organizacyjne  gminy

nieposiadające  osobowości  prawnej,  zgodnie  z  art.  43  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), jest trwały zarząd. Zgodnie z art.

44  ust.  2  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  z wnioskiem  o  ustanowienie  trwałego  zarządu

występuje jednostka organizacyjna. Dyrektor Gimnazjum dnia 18 czerwca 2015 r., w trakcie trwania

kontroli,  wystąpiła  do  Wójta  Gminy  Nowa  Ruda  o  powierzenie  w  trwały  zarząd  nieruchomości,

stanowiącej budynek szkoły wraz z gruntem. 



WNIOSKI POKONTROLNE

Przekazując powyższe do wiadomości Pani Dyrektor, Regionalna Izba Obrachunkowa we

Wrocławiu,  działając  na  podstawie  art.  9  ust.  2  ustawy  z  dnia  7  października  1992  roku

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

wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień szczegółowo opisanych w protokole

kontroli  oraz  niedopuszczenie  do  ich  ponownego  wystąpienia  w  przyszłości,  między  innymi

poprzez realizację następujących wniosków:

1. Dokonywanie  wydatków  budżetowych  w  wysokości  i  terminach  wynikających  z  wcześniej

zaciągniętych  zobowiązań,  zgodnie  z  art.  44  ust.  3  pkt  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

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

proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od

daty  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego,  o  wykonaniu  wniosków  lub

o przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych  w  wystąpieniu  pokontrolnym

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. 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:
Pani 
Adrianna Mierzejewska
Wójt Gminy Nowa Ruda
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