
Wrocław, 22 lipca 2011 roku 

WK. 60/133/K-63/11 Pani 

Małgorzata Gettner 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. Jana Pawła II w Świeradowie - Zdrój 

ul. Sanatoryjna 3  

59 – 850 Świeradów - Zdrój 

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

ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 

r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadziła w okresie od 6 do 13 czerwca 2011 r. kontrolę gospodarki 

finansowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie - Zdrój. Zakres badanych 

zagadnień, okres objęty kontrolą oraz ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole 

kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce w dniu podpisania. 

 Kontrola wykazała, że zagadnienia objęte szczegółową kontrolą realizowane były zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości, 

gospodarki pieniężnej, wydatków i gospodarowania mieniem Szkoły.  

Kontrola ksiąg rachunkowych Szkoły wykazała, że zapisy księgowe dokonane w 2010 roku, 

ujęte na wydrukach komputerowych do konta 130 „Rachunek bieżący”, 011 „Środki trwałe” i 013 

„Pozostałe środki trwałe” nie zawierały wszystkich cech prawidłowego zapisu księgowego, 

określonych w przepisach art. 23 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ponieważ nie zawierały kont których dotyczą. Brakowało 

określenia konta przeciwstawnego odpowiednio do konta 130, 011 i 013. Spowodowane to było tym, 

że program komputerowy Vulkan, w przedmiotowym zestawieniu (obroty na kontach syntetycznych) 

nie umożliwiał wskazania konta przeciwstawnego.  

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 skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonej 

nieprawidłowości i niedopuszczenie do jej ponownego wystąpienia, między innymi poprzez 

realizację następującego wniosku: 

Przestrzeganie przepisów art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.), w szczególności w zakresie dokonywania 

zapisów w księgach rachunkowych z oznaczeniem kont, których dotyczą.  

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 przedstawionego wniosku lub 

o przyczynach jego niewykonania. Do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym 
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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 wykładnie lub niewłaściwe zastosowanie.  

Do wiadomości: 

Pan 

Roland Marciniak 

Burmistrz Miasta Świeradów - Zdrój 


