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

z dnia  7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.  z 2016 r.,  poz.  561)

przeprowadziła,  w  okresie  od  14  do  23  marca  2017  r.,  kontrolę  gospodarki  finansowej  Szkoły

Podstawowej w Pielgrzymce. Zakres kontrolowanych zagadnień, okres objęty kontrolą oraz ustalenia

przedstawiono  szczegółowo  w  protokole  kontroli,  którego  jeden  egzemplarz  przekazano  Pani

Dyrektor w dniu podpisania.

Stwierdzone nieprawidłowości wystąpiły w niżej opisanym zakresie:

W 2016 r. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy:  za marzec

w kwocie  13.928,99 zł  (z  naliczonych od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej  za  ten

miesiąc  składek w kwocie  55.954,95 zł),  za  kwiecień w kwocie  7.857,12 zł  (naliczone składki  –

30.513,10 zł), za maj w kwocie 1.462,79 zł (naliczone składki – 31.234,61 zł), za czerwiec w kwocie

7.792,65 zł (naliczone składki – 31.877,69 zł), za lipiec w łącznej kwocie 34.016,64 zł oraz za sierpień

w  kwocie  31.170,06  zł  (naliczone  składki  –  32.623,97  zł),  odprowadzano  na  rachunek  Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych po ustawowym terminie określonym w przepisach odpowiednio: art. 47 ust.

1 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz.

121 ze zm.; obecnie Dz.U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.), art. 87 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581

ze zm.; obecnie Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) i art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.; obecnie Dz.U.

z 2016 r., poz. 645 ze zm.). Opóźnienia w zapłacie wyniosły od 1 do 4 dni, skutkowało to naliczeniem

odsetek w kwocie 17 zł (za lipiec) oraz 16 zł (za sierpień). Za pozostałe miesiące Zakład Ubezpieczeń

Społecznych nie obciążył Szkoły Podstawowej odsetkami za zwłokę.

Za opisane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.

1870 ze zm.) i art. 4 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047

ze zm.). 
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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  stwierdzonych  nieprawidłowości  i  niedopuszczenie  do  ich  ponownego

wystąpienia w przyszłości, poprzez realizację następujących wniosków:

Przestrzeganie  terminowego  regulowania  składek  na  ubezpieczenia  społeczne,  zdrowotne  oraz

Fundusz  Pracy,  stosownie  do  art.  47  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  13  października  1998  r.  o  systemie

ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.), art. 87 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r.

o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  (Dz.U.  z  2016  r.,

poz.1793 ze zm.) i art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.).

Stosownie do postanowień 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 
Tomasz Sybis
Wójt Gminy Pielgrzymka
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