
Środa Wlkp. dnia 10 marca 2008r.

OK.0913-1/08

Pani 
Alina Matuszak
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Środzie Wlkp.

W dniach od 28 stycznia do 06 lutego 2008r. Inspektor ds. kontroli Starostwa 
Powiatowego w Środzie Wlkp. przeprowadził kontrolę realizacji wydatk�w w kierowanej 
przez Panią jednostce.

Przeprowadzona kontrola dotyczyła :
1. prawidłowości dokonywania wydatk�w ze środk�w publicznych,
2. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej, o kt�rej mowa w art. 187 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze 
zmianami),

3. realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie OP.0913-17/06 z 14.11.2006r.

W związku z tą kontrolą, kt�rej wyniki przedstawiono w protok�le podpisanym 
w dniu 26 lutego 2008r. przekazuję Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

I. W zakresie dokonywania wydatk�w ze środk�w publicznych jednostka :
a) wydatkuje środki budżetowe w spos�b celowy,
b) terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec dostawc�w, 

pracownik�w i budżetu państwa,
c) wydatkowane środki są klasyfikowane wg obowiązujących przepis�w 

w tym zakresie,
d) przyjęte zasady ewidencji zdarzeń są zgodne z przepisami prawa,
e) na fakturach (rachunkach) znajdują się oświadczenia podpisane przez 

wyznaczonego pracownika informujące, że udzielenie zam�wienia 
publicznego nastąpiło zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo 
zam�wień publicznych.

II. W poddanych kontroli wynagrodzeniach za pracę – stanowisko, kategoria 
zaszeregowania oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania 
pracy na stanowisku, są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministr�w 
z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracownik�w 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego. (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 ze zmianami). 



Tym niemniej wystąpiły przypadki :
a) przyznania pracownikowi dodatku za wysługę lat niezgodnie 

z przepisami prawa – art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 118 poz. 1112 ze 
zmianami), 

b) zatrudnienia pracownika na stanowisku samodzielnego referenta –
niezgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi (w zakresie stażu 
pracy) na tym stanowisku określonymi w rozporządzeniu Rady 
Ministr�w z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie wynagrodzenia 
pracownik�w zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 ze 
zmianami).

III. W zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej ustalono, że 
jednostka prawidłowo dokonuje kontroli dokument�w księgowych pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Przeprowadzanie 
kontroli znajduje potwierdzenie w Instrukcji obiegu dokument�w 
finansowo-księgowych. Przeprowadzanie kontroli potwierdzają też zakresy 
czynności pracownik�w.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami zobowiązuję Panią Dyrektor do 
bezwzględnego przestrzegania przepis�w ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 
szczeg�lnie w zakresie ustalania pracownikowi dodatku za wysługę lat, oraz przestrzegania 
wymagań kwalifikacyjnych (także dotyczących stażu pracy) dla stanowisk pracowniczych 
wynikających z rozporządzenia Rady Ministr�w z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracownik�w samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego.

Proszę o złożenie informacji o sposobie realizacji zaleceń w terminie 30 dni od daty 
otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

w.z. STAROSTY
Jerzy Leporowski

Wicestarosta


