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Pani
Małgorzata Konopka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Suchaniu
Wystąpienie pokontrolne
Informuję, że działając na podstawie art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych , w okresie od 10 do 21 maja 2021 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przeprowadziła kontrolę problemową gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Suchaniu2,
prowadzonego przez Gminę Suchań, w zakresie gospodarowania opłatami pobranymi przez
tą Szkołę w latach 2018-2019 za żywienie dzieci.
Celem przeprowadzonej kontroli było ustalenie, czy opłaty wnoszone w latach
2018 i 2019 przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej za korzystanie z posiłków zostały przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków poniesionych na zakup artykułów żywnościowych, tzw. „wsadu do kotła”.
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Protokół kontroli został podpisany i przekazany Pani w dniu 7 czerwca 2021 r.
W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono uchybienia
w działalności Szkoły, będące wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów,
ich wadliwej interpretacji oraz niewystarczającego działania procedur wewnętrznej kontroli
finansowej. W celu ich wyeliminowania koniecznym jest bezwzględne przestrzeganie
obowiązujących norm prawnych oraz wykonanie poniższych wniosków.
Wykazane uchybienia wystąpiły w następujących obszarach działalności:
1.

W badanym okresie Szkoła uzyskała nadwyżki opłat pobranych od rodziców/opiekunów
prawnych dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów tej Szkoły
za korzystanie z posiłków w stosunku do wydatków poniesionych na zakup artykułów
żywnościowych, które wynosiły odpowiednio 3 665,68 zł oraz 2 119,64 zł. Wskazane
nadwyżki pobranych opłat nie zostały zwrócone rodzicom/opiekunom prawnym dzieci
i uczniów, lecz odprowadzone na rachunek budżetu Gminy, czym naruszono art. 106
ust. 4 ustawy Prawo oświatowe3. Zgodnie z przywołanym przepisem do opłat
wnoszonych za korzystanie przez uczniów w stołówce szkolnej nie wlicza
się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów
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utrzymania stołówki. Opłaty pobrane w szkole za korzystanie z posiłków mogą być
przeznaczone wyłącznie na zakup artykułów żywnościowych, stanowiących tzw. „wsad
do kotła”. Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor Szkoły –
str. 16-18, 21 i 22 protokołu kontroli.
Wnioski:
Wydatkowanie całości opłat pobranych od rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów Szkoły za korzystanie z posiłków
na zakup artykułów żywnościowych do ich przygotowania.
Rozliczenie z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających do oddziałów
przedszkolnych oraz uczniów Szkoły w latach 2018 i 2019 pobranych od nich opłat, które
nie zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych oraz poinformowanie Izby
o skutkach finansowych działań podjętych w tym zakresie.
2.

W latach 2018-2019 dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych wydawano
herbatę, za którą pobierana była dodatkowa opłata w wysokości 2,00 zł miesięcznie. Dochody Szkoły z ww. tytułu wyniosły ogółem odpowiednio 1 054,00 zł i 1 026,00 zł.
Ww. opłata nie została określona przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym, co było niezgodne z art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe4.
Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Dyrektor Szkoły – str. 8 i 9
protokołu kontroli.
Wniosek: Ustalenie opłaty za herbatę wydawaną dzieciom zgodnie z obwiązującymi zasadami.

3.

Opłaty za korzystanie z posiłków wnoszone w badanym okresie przez
rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych
sklasyfikowano w § 0830 Wpływy z usług zamiast w § 0670 Wpływy z opłat
za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego, co było sprzeczne z zasadami klasyfikowania tego rodzaju dochodów
ustalonymi § 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów (...)5. Za wskazaną nieprawidłowość
odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy – str. 14 i 15 protokołu kontroli.
Wniosek: Prawidłowe klasyfikowanie dochodów z opłat wniesionych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Wyrażam przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne oraz powyższe wnioski
przyczynią się do poprawy gospodarowania środkami publicznymi.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium Izby, za moim pośrednictwem,
zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych, dotyczących zarzutu naruszenia prawa poprzez błędną
jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie w niniejszym wystąpieniu w terminie 14 dni
od daty otrzymania tego wystąpienia.

4

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.; Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 z późn. zm.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
5
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1053 z późn. zm.)
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Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
proszę o powiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 30 dni od
daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych
lub przyczynach jego niewykonania.
Zastępca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie
(–) Katarzyna Korkus
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
Burmistrz Suchania

