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Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Ścięgnach

Ścięgny 110 A
58-535 Miłków

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

października  1992  r.  o  regionalnych  izbach  obrachunkowych  (Dz.U.  z  2016  r.,  poz.  561),

przeprowadziła  w  dniach  od  27  do  30  grudnia  2016  r.  kontrolę  gospodarki  finansowej  Szkoły

Podstawowej  w Ścięgnach.  Ustalenia  kontroli  przedstawione  zostały  w protokole  podpisanym 30

grudnia 2016 roku. 

W trakcie kontroli stwierdzono, że kwota wynagrodzenia zasadniczego 3 pracowników obsługi

(w przypadku dwóch pracowników z I kategorią zaszeregowania i jednego pracownika z II kategorią

zaszeregowania) zgodna była z załącznikiem nr 1 (Stawki minimalnego i  maksymalnego poziomu

wynagrodzenia zasadniczego) oraz z załącznikiem nr 2 (Wykaz stanowisk i grup zaszeregowania) do

zarządzenia  Dyrektora  Szkoły  nr  11/2009  w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  wynagradzania

pracowników samorządowych (ze zm.),  jednak niezgodna była z postanowieniami  § 6 ust.  1 ww.

zarządzenia nr 11/2009. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych  (Dz.U.  z  2014  r.,  poz.  1202  ze  zm.,  Dz.U.  z  2016  r.,  poz.  902)  pracodawca

w regulaminie wynagradzania określa dla pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust.

1 pkt 3 szczegółowe warunki  wynagradzania. 

WNIOSKI POKONTROLNE

Przedstawiając  powyższe  Panu  Dyrektorowi,  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  stwierdzonej

nieprawidłowości oraz  niedopuszczenie do jej  ponownego wystąpienia w przyszłości,  między

innymi poprzez realizację następującego wniosku:

Wprowadzenie  stosownych zmian  do  zarządzenia  nr  11/2009 Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.

Władysława Reymonta w Ścięgnach z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania

pracowników samorządowych  (ze  zm.),  w  celu  wyeliminowania  rozbieżności  pomiędzy  zapisami
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zarządzenia,  stosownie do przepisów art.  39 ust.  1 ustawy z  21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902). 

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

przyczynach  jego  niewykonania.  Do  wniosku  zawartego  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 
Mirosław Kalata
Wójt Gminy Podgórzyn

2


