Lublin, 5 lipca 2013 r.
RIO – II – 601/31/2013

Pani Elżbieta Kmieć
Dyrektor Samorządowego
Ośrodka Oświaty w Izbicy
ul. Gminna 4
22–375 Izbica

Szanowna Pani Dyrektor

W dniach od 22 do 25 kwietnia 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie przeprowadziła problemową kontrolę gospodarki finansowej Samorządowego
Ośrodka Oświaty w Izbicy w zakresie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłatą
jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2012 r. Protokół kontroli
podpisano 10 maja 2013 r.
Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości wraz z wnioskami 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 2012 r., poz. 1113).

1.

Ustalenie nieprawidłowej średniorocznej liczby etatów nauczycieli kontraktowych,
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Izbica w 2012 r. w okresie od
1 września do 31 grudnia (zawyżonej o 1 etat), co skutkowało ustaleniem
nieprawidłowej wysokości średnich wynagrodzeń tych nauczycieli, obliczonych na
podstawie ustawy Karta Nauczyciela oraz kwoty różnicy między tak obliczonymi
wynagrodzeniami a wynagrodzeniami faktycznie poniesionymi w tej grupie nauczycieli,
a w konsekwencji zawyżenie jednorazowych dodatków uzupełniających naliczonych
nauczycielom kontraktowym o 12.066,08 zł – str. 3, 4 protokołu.
Średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustalać na podstawie
średniorocznej liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym

wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego, z uwzględnieniem uzyskania przez nauczycieli kolejnych stopni
awansu zawodowego w danym roku, stosownie do przepisów § 3 ust. 1 i 4
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 z późn. zm.).
Przeliczyć wysokość jednorazowych dodatków uzupełniających naliczonych
nauczycielom kontraktowym, w sposób przewidziany powołanymi przepisami.
2.

Nieterminowe
wypłacenie części nauczycielom jednorazowych dodatków
uzupełniających za 2011 r. oraz niewypłacenie do dnia zakończenia kontroli
(25.04.2013 r.) jednorazowych dodatków uzupełniających za 2012 r. – str. 4, 5
protokołu.
Jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacać w terminie do dnia 31 stycznia
roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy,
o której mowa w przepisach art. 30a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), stosownie do przepisów
art. 30a ust. 3 tej ustawy.

Jeżeli uważa Pani, że wnioski zawarte w tym wystąpieniu 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 wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania, w formie
pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Text Format
(*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką), w terminie 30 dni od daty doręczenia
Pani tego wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.

Jacek Grządka

Do wiadomości:
Wójt Gminy Izbica

