
Wrocław, 20 maja 2011 roku 

WK.60/111/K-42/11 Pani 

Elżbieta Budzińska 

Szkoła Podstawowa 

w Karpaczu 

ul. Konstytucji 3 Maja 48a 

58-540 Karpacz 

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 9 do 21 marca 2011 roku, kontrolę gospodarki 

finansowej Szkoły Podstawowej w Karpaczu. Zakres badanych zagadnień, okres objęty kontrolą oraz 

ustalenia kontroli, przedstawiono w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz, po podpisaniu 

pozostawiono w jednostce.  

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Karpaczu wykazała, że większość zadań 

objętych kontrolą była realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obok pozytywnych 

ustaleń kontroli, stwierdzono także wystąpienie pewnych nieprawidłowości i uchybień, które 

wystąpiły przy realizacji następujących zagadnień. 

W zakresie realizacji dochodów własnych 

 Ustalono, że dochody z tytułu umowy najmu ściany budynku szkoły w celach reklamowych, 

w kwocie 3.200 zł, ewidencjonowano w § 0830 „dochody z usług”, zamiast w § 0750 „dochody 

z tytułu najmu i dzierżawy”. Powyższy stan rzeczy był niezgodny z zasadami określonymi dla 

ewidencji dochodów w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 

W zakresie gospodarowania mieniem 

 Dyrektor Szkoły, wbrew postanowieniom decyzji Nr 1/06 Burmistrza Miasta Karpacz 

z 26.01.2006 roku w sprawie oddania w trwały zarząd części nieruchomości gruntowej wraz 

z częściami składowymi, nie informował Burmistrza o zawieranych umowach najmu składników 

mienia, pozostających w trwałym zarządzie. Powyższe stanowiło naruszenie przepisu art. 43 ust. 2 pkt 

3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 

102, poz. 651 ze zm.).  



 

WNIOSKI POKONTROLNE 

Przedstawiając powyższe do wiadomości Pani Dyrektor Szkoły, Regionalna Izba 

Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy 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. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.), a w szczególności 

w zakresie ewidencji dochodów z tytułu zawartych umów najmu. 

2. Informowanie Burmistrza Miasta Karpacz o zawieranych umowach najmu, stosownie do 

postanowień zawartych w decyzji Nr 1/06 Burmistrza Miasta Karpacz oraz przepisu art. 43, ust. 2 

pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 

roku Nr 102, poz. 651 ze zm.). 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 i 4 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu przedstawionych wniosków lub 

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 zastrzeżenia może być tylko zarzut 

naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Do wiadomości: 

Pan Bogdan Malinowski  

Burmistrz Miasta Karpacz 


