Lublin, 24 stycznia 2011 r.
RIO – II – 602/70/2010

Pani Krystyna Bąk
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
w Dzwoli
Dzwola 168
23 - 304 Dzwola

Szanowna Pani Dyrektor,
W okresie od 1 października do 9 listopada 2010 r. (z uzasadnionymi
przerwami) inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – przeprowadzili
problemową kontrolę gospodarki finansowej Zespołu Obsługi Szkół w Dzwoli w zakresie
zagadnień związanych z ustaleniem i wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających dla
nauczycieli za 2009 r. oraz wydatków na dowożenie uczniów z terenu gminy Dzwola do
szkół.
Protokół kontroli podpisano 8 grudnia 2010 r. W dniu podpisania protokołu
kontrolującym przedstawiono dokumenty, z których wynika, że część ze stwierdzonych
w trakcie kontroli nieprawidłowości, spowodowane błędami wyłącznie rachunkowymi,
zostały już wyeliminowana – w tym zakresie nie formułowano wniosku pokontrolnego.
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.).
1.

Uwzględnienie w kwocie wydatków poniesionych w 2009 r. na wynagrodzenia
nauczycieli dyplomowanych (obliczanej w celu ustalenia wysokości jednorazowego
dodatku uzupełniającego nauczycieli) wynagrodzenia nauczyciela z tytułu pełnienia
funkcji inspektora ds. BHP w kwocie 3.006,40 zł (nie miało to wpływu na konieczność
wypłaty lub wysokość dodatku uzupełniającego).

W celu ustalenia czy wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na terenie
gminy

na

poszczególnych

stopniach

awansu

zawodowego

osiągają

średnie

wynagrodzenia, (w składnikach określonych w przepisach art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
analizie poddawać wysokość wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu
do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 tej ustawy,
zgodnie z jej przepisami art. 30 ust. 1. Sposób ustalania kwoty tych wydatków
wskazany został w objaśnieniach do załącznika nr 2 do

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) – str. 5 protokołu.
2.

Nieustalenie wartości zamówienia publicznego na zakup usługi dowożenia dzieci do
szkół na terenie gminy Dzwola w roku 2009 (zamówienia udzielono bez stosowania
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy wydatki poniesione
w roku 2009 wyniosły równowartość 14.400,78 euro).
Każdorazowo – z należytą starannością – ustalać wartość zamówienia
publicznego, na podstawie całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy, bez
podatku od towarów i usług, stosownie do przepisów art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.). W przypadku usług powtarzających się okresowo (taką usługą jest usługa
dowożenia dzieci do szkół) podstawą ustalenia wartości zamówienia jest łączna wartość
zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub
w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych
usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo których zamawiający zamierza udzielić
w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze, stosownie do przepisów
art. 34 ust. 1 powołanej ustawy.
W przypadku ustalenia, że wartość zamówienia przekracza równowartość
kwoty 14.000 euro, zamówień publicznych udzielać wyłącznie wykonawcom
wybranym zgodnie z przepisami powołanej ustawy, z zastosowaniem jednego z trybów
postępowania wskazanych w jej przepisach, stosownie do przepisów art. 7 ust. 3
i art. 10 w związku z art. 4 pkt 8 ustawy – str. 7, 8 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 wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie
pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Test 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 Dzwola

