Lublin, 30 września 2011 r.
RIO – II – 602/84/2011

Pan Mirosław Konieczny
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Woli Uhruskiej
ul. Gimnazjalna 34
22 - 230 Wola Uhruska

Szanowni Państwo
W dniach od 11 do 13 lipca 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
przeprowadziła problemową kontrolę gospodarki finansowej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli
Uhruskiej w zakresie realizacji planu finansowego. Protokół kontroli omówiono i podpisano
10 sierpnia 2011 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 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).
Ustalenie i wypłacenie dodatku za wysługę lat w nieprawidłowej wysokości, w wyniku
przyznania wyższej stawki dodatku przed nabyciem do niej prawa (wskutek czego zawyżono
wypłacone wynagrodzenie o kwotę 86,90 zł brutto) oraz zmiany stawki dodatku na wyższą
w trakcie miesiąca (wskutek czego wynagrodzenie pracowników zawyżono o łączną kwotę
32,42 zł brutto).
Dodatek za wysługę lat wypłacać nauczycielom w okresach miesięcznych, mając na
uwadze, że zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy spowodowana
wzrostem stawki tego dodatku – jeżeli nie nastąpiło to od pierwszego dnia danego miesiąca
kalendarzowego – następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego,
zgodnie z przepisami art. 39 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.). Wystąpić do pracowników
o dobrowolny zwrot nadpłaconego wynagrodzenia – str. 11 - 12 protokołu.

Jeżeli uważa Pan, że wniosek ten narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub
niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – 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 Pan zobowiązany zawiadomić Izbę o wykonaniu
wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania, w formie pisemnej i elektronicznej
(plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Tekst Format (*.rtf) na adres:
wkgf@lublin.rio.gov.pl), w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia, mając na
uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.

Jacek Grządka

Do wiadomości:
Wójt Gminy Wola Uhruska

