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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

Lublin, dnia     lutego  2011 r. 

 

 Pan 

Krzysztof Wronka  

Dyrektor Zespołu Szkół  

im. Józefa Twaroga  

w Księżomierzu 

LLU-/4101-24-02/2010 

P/10/074 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

     Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli1 zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Lublinie 

skontrolowała w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. J. Twaroga  

w Księżomierzu (zwanej dalej Szkołą) wykorzystanie środków publicznych na pomoc 

materialną dla uczniów w latach 2009-2010.  

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 18 stycznia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia skontrolowaną działalność, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości.  

Formułując ocenę pozytywną NIK uwzględniła w szczególności:  

− podejmowanie działań związanych z rozpoznaniem potrzeb w zakresie pomocy materialnej uczniom, 

− udzielanie przez Szkołę pomocy materialnej uczniom spełniającym kryteria do jej otrzymania,  

− rzetelne informowanie rodziców o formach i źródłach pomocy materialnej, 

− prawidłowe wykorzystanie środków na pomoc materialną dla uczniów,  

− objęcie uczniów Szkoły systemem pomocy materialnej w formie stypendiów motywacyjnych, 

                                                           
1 Dz. U. z  2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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− właściwą realizację zadań w ramach programów rządowych pn. „Wyprawka szkolna”, „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”, „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”. 

 

Szkoła na bieżąco diagnozowała potrzeby uczniów w zakresie udzielania pomocy materialnej. Zadania te 

realizowali głównie wychowawcy klas poprzez rozmowy z rodzicami 

 i uczniami. Przy rozpoznaniu potrzeb materialnych uczniów Szkoła współpracowała również z pracownikami 

socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie, którzy brali czynny udział w weryfikacji kryteriów 

wymaganych do przyznania pomocy w ramach Programu dożywiania2. W efekcie tych działań wszyscy 

potrzebujący uczniowie zostali objęci tą formą pomocy. Szkoła rzetelnie informowała rodziców i uczniów o 

możliwościach  

i formach uzyskania pomocy materialnej, wymaganych dokumentach i terminach złożenia wniosków. Informacje 

takie były przekazywane na zebraniach z rodzicami  

i uczniami, na uroczystościach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole. W 

latach szkolnych 2008/2009 – 2010/2011 (do 31 grudnia 2010 r.) do Szkoły Podstawowej uczęszczało 

odpowiednio 88, 103 i 96 uczniów, spośród których  

w trudnych warunkach materialnych znajdowało się odpowiednio 38 (43,2%), 49 (47,6%) 

 i 48 (50,0%) uczniów.  

 

  Uczniowie Szkoły Podstawowej objęci byli również systemem pomocy materialnej  

o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce. W latach szkolnych 

2008/2009 i 2009/2010 dotyczyło to odpowiednio 13 i 24 uczniów. Wartość udzielonej pomocy finansowej w 

tym zakresie w 2009 r. wynosiła 690 zł, a w 2010 r. – 1.310 zł. Przyjęte i stosowane przez Szkołę zasady 

przyznawania i wypłaty stypendiów za wyniki w nauce były zgodne z przepisami art. 90 g ust. 3 i 9 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty 3.  

  Szkoła Podstawowa uczestniczyła w programie rządowym „Wyprawka szkolna”, którego celem było 

udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w zakresie dofinansowania do 

zakupu podręczników. W 2009 r. wszyscy uczniowie (21) klas I-III otrzymali pomoc finansową po spełnieniu 

wymogów § 2 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników4 na łączną kwotę 

3.210 zł. W 2010 r. udzielono pomocy 17 uczniom na sumę 2.851 zł, którzy spełnili wymagania określone w  

przepisach § 2 ust. 1, ust. 2  i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom 

zasiłku powodziowego na cele edukacyjne5. 

                                                           
2 ustanowiony ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.).  
3 Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
4 Dz. U. Nr 76, poz. 642 
5 Dz. U. Nr 95, poz. 612 ze zm. 
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  Złożona dokumentacja (wnioski o pomoc finansową, wyliczenie dochodu na jednego członka rodziny, 

imienne faktury zakupu podręczników) była kompletna i stanowiła podstawę do udzielenia zwrotu kosztów 

zakupu podręczników. 

Szkoła realizowała program rządowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r.  

o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki na bezpłatne 

dożywianie uczniów w 2009 r. wyniosły 12.679 zł, a w 2010 r. – 17.456 zł.  

W latach szkolnych 2008/2009-2010/2011 z bezpłatnych obiadów jednodaniowych skorzystało odpowiednio 38, 

49 i 48 uczniów, pozostali uczniowie korzystali z dożywiania za odpłatnością w wysokości od 1,50 zł do 2,50 zł.  

Stołówka szkolna była wyposażona w odpowiedni sprzęt do przygotowania posiłków 

 i ich wytwarzania. W bloku żywieniowym wprowadzono i wdrożono system HACCP6.  

Personel stołówki posiadał wykształcenie zgodne z wymogami określonymi  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników 

samorządowych7. 

Szkoła uczestniczyła również w innych programach rządowych w zakresie pomocy materialnej, których 

celem było kształtowanie wśród uczniów dobrych nawyków żywieniowych. W programie „Szklanka mleka” 

udział wzięli wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej, którym w latach szkolnych 2008/2009-2010/2011 (do 

31.12.2010 r.) umożliwiono spożycie 9.772 litrów mleka. W programie „Owoce w szkole” udział wzięli wszyscy 

uczniowie klas I-III, którym od II semestru roku szkolnego 2009/2010 do końca roku szkolnego 2010/2011 

wydano po 54 porcji owoców i warzyw. 

Nieprawidłowości dotyczyły: 

− przekroczenia planu wydatków poniesionych przez Szkołę  w 2010 r. na stypendia motywacyjne o 

kwotę 310 zł, 

− zatwierdzania przez Dyrektora Szkoły sprawozdań Rb-28S, sporządzonych przez Referat Budżetu i 

Finansów Urzędu Gminy Gościeradów, bez ich merytorycznego sprawdzenia ze stanem faktycznym. 

 

Nieprawidłowo przebiegała realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej Zespołu,  

w zakresie wypłat stypendiów motywacyjnych. Stwierdzono, że według sprawozdania Rb-28S  z wykonania 

planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, sporządzonego na koniec października 

2010 r., ustalony plan wydatków na stypendia motywacyjne w wysokości 1.000 zł został przekroczony o kwotę 

140 zł, tj. o 14%. Ponadto, według wydanych przez Dyrektora Szkoły decyzji dot. przyznania stypendiów 

motywacyjnych i dokonanych wypłat w tym okresie, faktyczne wydatki były wyższe dodatkowo o 170 zł  

i wynosiły ogółem 1.310 zł. Przekroczenie o 310 zł planu wydatków (1.000 zł) stanowiło naruszenie przepisów 

art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych8, które zobowiązują do dokonywania 

                                                           
6 mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń 

z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu 

wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością 
7 Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm. 
8  Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
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wydatków w granicach kwot określonych  

w planie finansowym. W listopadzie 2010 r. Dyrektor Szkoły wystąpił do Wójta Gminy Gościeradów o 

zwiększenie planu wydatków na stypendia motywacyjne (dział 801, rozdział 80101, § 3240) o kwotę 140 zł. 

Według sprawozdania Rb-28S sporządzonego na koniec 31.12.2010 r. wydatki w tym zakresie zrealizowano na 

kwotę 1.140 zł (100% planu). Natomiast faktyczne wydatki poniesione na stypendia motywacyjne w Szkole 

Podstawowej były nadal wyższe o 170 zł. Wydatki w tej wysokości (170 zł) zostały natomiast ujęte  

w sprawozdaniu Rb-28S Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu. 

  Zaakceptowanie przez Dyrektora Zespołu wykazanych przez Referat Budżetu  

i Finansów Urzędu Gminy Gościeradów w sprawozdaniach Rb-28S niezgodnych ze stanem faktycznym danych, 

stanowiło naruszenie wymogów § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej9, gdyż kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i 

prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

  Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do Dyrektora 

Zespołu należało zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji wydatków ustalonych w planie finansowym 

oraz dysponowanie określonymi w nim środkami, pomimo prowadzenia obsługi finansowo księgowej przez 

odpowiednie służby Urzędu Gminy 

w Gościeradowie. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1) finansowanie wydatków na stypendia motywacyjne do wysokości ustalonego planu finansowego Szkoły, 

2) zapewnienie merytorycznej kontroli w zakresie poprawności sporządzania sprawozdań Rb-28S. 

 

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych 

w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.  

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w 

Lublinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o 

którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.  

       

 
 
 
 

                                                           
9  Dz. U. Nr 20 poz. 103, wcześniej § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781 ze zm.) 


