Lublin, 29 grudnia 2010 r.
RIO – II – 602/68/2010

Pani Agata Kurban
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Leonowie
Leonów 3
22 - 362 Rejowiec

Szanowna Pani Dyrektor,
W dniach od 28 września do 1 października 2010 r. inspektorzy Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Lublinie – Julita Woźniak-Mika, Bożena Tymura, Ewę Książek
i Michał Mikuła - przeprowadzili problemową kontrolę gospodarki finansowej Szkoły
Podstawowej w Leonowie w zakresie zagadnień związanych z naliczeniem i wypłatą
jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 r. Protokół kontroli
podpisano 9 listopada 2010 r.
Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do
sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.).
W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osobę odpowiedzialną
za stwierdzone nieprawidłowości.
1.

Nieprawidłowe ustalenie średniorocznej liczby etatów nauczycieli kontraktowych
w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia, na skutek nieuwzględnienia (niepomniejszenia)
etatu nauczyciela w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, w którym
wynagrodzenie nie było płacone ze środków planu finansowego szkoły.

Średnioroczną

strukturę

zatrudnienia

nauczycieli

obliczać

zgodnie

z przepisami § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia
2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń

nauczycieli

na

poszczególnych

stopniach

awansu

zawodowego

w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6,
poz. 35), w szczególności nie uwzględniać liczby etatów nauczycieli proporcjonalnie do
okresów, w których nie wypłacono im wynagrodzenia ze środków ujętych w planie
finansowym szkoły, w związku z przepisami § 3 ust. 6 rozporządzenia – str. 3 - 4
protokołu.
2.

Nieprawidłowe ustalenie osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
kontraktowych (Sj ) – jako ilorazu sumy wynagrodzeń zasadniczych faktycznie
wypłaconych poszczególnym nauczycielom w 2009 roku i liczby miesięcy w roku (12).
Osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego wyliczać dla każdego
nauczyciela oddzielnie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, według wzoru Sj = A x
B x C (gdzie: Sj –osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
z uwzględnieniem okresu zatrudnienia na danym stopniu awansu zawodowego; A –
stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na pełnym etacie; B – tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela w przeliczeniu na pełny etat; C – okres
zatrudnienia – czas, w którym nauczyciel był zatrudniony na danym stopniu awansu
zawodowego i pobierał wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym
szkoły w ciągu roku podlegającego analizie), zgodnie z pkt. 1 załącznika do
rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń

nauczycieli

na

poszczególnych

stopniach

awansu

zawodowego

w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – str. 4 protokołu.

Jeżeli uważa Pani, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie,
które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
przysługuje Pani – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych –
prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pani zobowiązana zawiadomić Izbę
o wykonaniu wniosku pokontrolnego lub o przyczynach jego niewykonania, w formie
pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Tekst Format
(*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką), w terminie 30 dni od daty doręczenia
Pani tego wystąpienia, mając na uwadze, że niezgodne z prawdą zawiadomienie o wykonaniu
wniosków jest zagrożone karą grzywny, w myśl przepisów art. 27 tej ustawy.

Jacek Grządka

Do wiadomości:
Wójt Gminy Rejowiec

