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

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

zm.),  przeprowadziła  w okresie  od  14  września  do  1  października  2015  r.,  kontrolę  problemową

gospodarki  finansowej  Miejskiego  Zespołu  Szkół  w  Świeradowie-Zdroju.  Zakres  kontrolowanych

zagadnień,  okres  objęty kontrolą  oraz ustalenia  przedstawiono w protokole kontroli,  którego jeden

egzemplarz przekazano Pani Dyrektor w dniu podpisania. 

W  trakcie  kontroli  zostały  wyeliminowane  nieprawidłowości  związane  z  zamieszczeniem

w zarządzeniu Nr 34/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego za

opiekę nad nauczycielem stażystą oraz za wychowawstwo klasy, zapisu dotyczącego zaokrąglania

tych dodatków do wypłaty do pełnych złotówek oraz ustaleniem dodatku funkcyjnego dla kierownika

gospodarczego  kwotowo  –  bez  określenia  przyznanego  procentu  najniższego  wynagrodzenia

zasadniczego, wbrew postanowieniom przyjętego w jednostce (zarządzeniem Nr 38/2009) regulaminu

wynagradzania pracowników.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zawarte w 2014 r. dwie umowy na roboty budowlane

(Nr 7/T/2014 i Nr 1/T/PM/2014) oraz umowa na dostawę sprzętu (Nr 6/T/2014) zostały podpisane ze

strony  Miejskiego  Zespołu  Szkół  w  Świeradowie-Zdroju  przez  kierownika  gospodarczego,  na

podstawie wydanego przez Panią Dyrektor  upoważnienia  nr 10/2009,  zgodnie z  którym został  on

upoważniony m.in. do podpisywania umów z zakresu udzielanych zamówień publicznych. Powyższe

naruszało postanowienia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania, udzielonego Pani Dyrektor

przez  Burmistrza  Miasta  Świeradów-Zdrój,  zgodnie  z  którym  została  Pani  upoważniona  do

dokonywania czynność z zakresu zwykłego zarządu kierowania jednostką, w tym do reprezentowania

jej  na  zewnątrz  i  składania  w  jej  imieniu  oświadczeń  woli  oraz  pozostawało  w  sprzeczności

z przepisami art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

poz. 2572 ze zm.), w myśl których dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na

zewnątrz. 
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Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe do wiadomości Pani Dyrektor, Regionalna Izba Obrachunkowa

we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r.

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

wyeliminowanie stwierdzonej nieprawidłowości i niedopuszczenie do jej ponownego wystąpienia

w przyszłości, poprzez realizację następującego wniosku:

Przestrzeganie w zakresie reprezentowania jednostki na zewnątrz postanowień pełnomocnictwa

do jednoosobowego działania, udzielonego przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój oraz art. 39 ust.

1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych

izbach  obrachunkowych,  proszę  o  poinformowanie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we

Wrocławiu,  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego,

o wykonaniu  wniosku  lub  o  przyczynach  jego  niewykonania.  Do  wniosku  zawartego

w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej

Izby Obrachunkowej. 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:
Pan 
Ronald Marciniak
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

a/a

2


