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Agata Słapczyńska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Polskich Żołnierzy Września 1939 roku 

w Pieńsku 

ul. Szkolna 1 

59-930 Pieńsk 

    

 

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 19 do 30 września 2011 roku, kontrolę 

gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieńsku. Zakres badanych zagadnień, okres objęty 

kontrolą oraz ustalenia kontroli, przedstawiono w protokole podpisanym przez Dyrektora Szkoły oraz 

Główną Księgową. 

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku wykazała, że większość 

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

pozytywnych ustaleń kontroli, stwierdzono także wystąpienie pewnych nieprawidłowości i uchybień. 

Nieprawidłowości i uchybienia wystąpiły przy realizacji następujących zagadnień: 

W zakresie realizacji dochodów własnych i wydatków bieżących 

 Ustalono, że w 2010 roku, na podstawie dowodu księgowego 77-R1, ujęto w § 0970 (wpływy 

z różnych dochodów) zamiast w § 0960 (wpływy z darowizn) wpływy w kwocie 120 zł, pochodzące 

z darowizny, co stanowiło naruszenie zasad określonych dla ewidencjonowania dochodów 

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

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 

, poz. 207). 

 W wyniku sprawdzenia kart wynagrodzenia wybranych nauczycieli za 2010 rok ustalono, że 

w przypadku nauczyciela Nr akt 107 wypłaty wynagrodzenia za miesiąc październik 2010 roku, 

w wysokości 2.555,60 zł, dokonano w listopadzie 2010 roku, co było niezgodne z zawartą 1 września 

2010 roku umową o pracę oraz treścią art. 39 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zm.), który stanowi, że nauczycielowi 

wynagrodzenie wypłacane jest za miesiąc z góry w pierwszym dniu miesiąca.  

W zakresie wydatków z rachunku dochodów własnych 

 Ustalono, że część wydatków poniesionych w 2010 roku na zakupy żywności do stołówki 

szkolnej, w kwocie 1.557,78 zł (za listopad i grudzień), błędnie ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała 

działalność, zamiast w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, co pozostawało 
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w sprzeczności z zasadami określonymi w w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów pochodzących 

ze źródeł zagranicznych. 

WNIOSKI POKONTROLNE 

Przedstawiając powyższe Pani Dyrektor, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 

działając na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 

wnosi o podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych 

nieprawidłowości oraz niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia w przyszłości poprzez 

realizację następujących wniosków: 

1. Przestrzeganie zasad klasyfikacji, określonych 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.), 

a w szczególności w zakresie ewidencji dochodów z tytułu otrzymanych darowizn oraz 

dokonywania wydatków. 

2. Przestrzeganie zasad dotyczących wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli określonych w art. 

39 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku 

Nr 97, poz. 674 ze zm.). 

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

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

Jerzy Strojny 

Burmistrz 

Miasta i Gminy Pieńsk 


