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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 7 

października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 

55, poz. 577 ze zm.) przeprowadziła w okresie od 7 do 17 października 2008 roku kontrolę gospodarki 

finansowej Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej. 

Szczegółowy zakres i ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym 

i przekazanym Pani Dyrektor w dniu 17 października 2008 roku. 

Kontrola przeprowadzona w Szkole wykazała, że większość zadań objętych kontrolą była 

realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stwierdzone w trakcie kontroli 

nieprawidłowości i uchybienia wystąpiły w szczególności w zakresie niżej wskazanych zagadnień. 

Rachunek dochodów własnych 

Ze sprawozdania Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek 

budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 rok wynikało, że na „zakup materiałów 

i wyposażenia” (§4210) wydatkowano kwotę 8.567,12 zł, podczas gdy w ww. paragrafie klasyfikacji 

budżetowej zaplanowano kwotę 7.800 zł. Natomiast na „zakup usług pozostałych” (§4300) 

wydatkowano kwotę 766,19 zł, pomimo że plan dla tego paragrafu klasyfikacji budżetowej ustalono 

na kwotę 200 zł. Powyższe było niezgodne z §5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 

2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 

i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę 

organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 ze zm.), z którego wynika, że plany finansowe 

dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych stanowią podstawę gospodarki 

finansowej. 

Inwentaryzacja składników majątkowych 

W ramach przeprowadzonej w 2007 roku inwentaryzacji składników majątkowych dokonano 

sprawdzenia stanów ilościowych poszczególnych składników majątkowych, tymczasem z art. 27 ust. 1 

z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). wynika, że 

przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio powiązać z zapisami ksiąg 

rachunkowych. 
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WNIOSKI POKONTROLONE 

Przedstawiając powyższe Pani Dyrektor, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy 

o regionalnych izbach obrachunkowych, wnoszę o podjęcie skutecznych działań mających na 

celu wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości szczegółowo opisanych w protokole kontroli 

oraz niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia w przyszłości, a w szczególności o:  

1. Przestrzeganie przy realizacji wydatków z rachunku dochodów własnych §5 ust. 5 

rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej 

jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu 

postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 

ze zm.). 

2. Przestrzeganie przy przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych art. 27 ust. 1 

ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). 

Poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sposobie przeprowadzenia, 

zaplanowanej na koniec 2008 r., inwentaryzacji składników majątkowych oraz wynikach tej 

inwentaryzacji.  

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 i ust. 4 

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawiadomienia 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, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od 

otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut 

naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Do wiadomości 

Pani 

Zuzanna Bielawska 

Burmistrz Piławy Górnej 

 


