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Pani Krystyna Czernik
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piszczacu
ul. Włodawska 8
21-530 Piszczac

Szanowna Pani Kierownik
W dniach od 29 sierpnia do 4 września 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie przeprowadziła problemową kontrolę gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piszczacu w zakresie realizacji planu finansowego i rachunkowości.
Protokół kontroli podpisano 2 października 2013 r.
Poniżej podaję stwierdzoną nieprawidłowość wraz z wnioskiem co do sposobu
jej 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).
Nieuwzględnienie w podstawie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok
2012 dodatku za wieloletnią pracę, należnego pracownikom korzystającym ze
zwolnienia chorobowego – za okres trwania choroby – str. 6-7 protokołu.
Do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wliczać
dodatek za wieloletnią pracę przysługujący pracownikowi za dni, za które otrzymuje
wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek
z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z przepisami § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery
budżetowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1144).

Jeżeli uważa Pani, że wniosek ten narusza 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 Text Format
(*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Pani tego
wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.
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