
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Kotulinie   

przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej

na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/29/2007 z dnia 13.08.2007r.

 
Zakres kontroli:
 

Kontrola wydatków ponoszonych z tytułu wypłaty dodatku wiejskiego  
 

Okres objęty kontrolą:  od 01.01 do 30.06.2007r.
 

USTALENIA KONTROLI
 
STAN FAKTYCZNY:
 
Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela   (tekst jedn. Dz. U. z 
2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,  
zatrudnionemu  na  terenie  wsi  lub  w  mieście  liczącym  do  5.000  mieszkańców,  przysługuje  odrębny  dodatek  w 
wysokości  10 % wynagrodzenia zasadniczego; organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi  
zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.
 
W komentarzu do art. 54 Ustawy Karta Nauczyciela, M. Szymańska wskazała, iż nauczycielski dodatek mieszkaniowy i 
dodatek wiejski  od dnia 1 stycznia 2001 r.  wypłacane są z  §  3020 (nagrody i  wydatki  osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń) klasyfikacji  budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (A. 
Barański, M. Szymańska, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz, Dom Wydawniczy 
ABC, 2005, wyd. IV).
 
W Gminie  Toszek wysokość dodatku wiejskiego  wynosi  10% wynagrodzenia zasadniczego,  (tj.  Rada Miejska nie 
podjęła stosownej uchwały zwiększającej wysokość dodatku co świadczy o fakcie, iż na terenie Gminy nie występuje  
deficyt kadr). 
 
W  planie  finansowym  Szkoły  Podstawowej  w  Kotulinie  na  2007  roku  zaplanowano  wydatki  
z tytułu wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:  
- rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, § 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” – kwota 26.000,- zł (w 

tym planowane wydatki  na  wypłatę  dodatku  mieszkaniowego,  świadczeń  rzeczowych i  pomocy zdrowotnej  dla 
nauczycieli),

-  rozdz.  80103  „Oddziały  przedszkolne  w  szkołach  podstawowych”,  §  3020  „Wydatki  osobowe  niezliczone  do 
wynagrodzeń”  –  kwota  2.400,-  zł  (w  tym  planowane  wydatki  na  wypłatę  dodatku  mieszkaniowego,  świadczeń 
rzeczowych i pomocy zdrowotnej dla nauczycieli),

co daje łączną kwotę planowanych wydatków z wyżej wskazanego tytułu w wysokości 28.400,- zł.
 
W okresie objętym kontrolą (tj. od stycznia do czerwca 2007r.) łączne wydatki z tytułu wypłaty dodatku wiejskiego  
wyniosły 10.214,40 zł, co stanowi 36,0 % wartości ogólnych wydatków zaplanowanych w  § 3020.
Na kwotę 10.214,40 zł składają się wydatki w zakresie:
- rozdz. 80101, § 3020 – to kwota 9.348,00 zł
- rozdz. 80103, § 3020 – to kwota 866,40 zł
 
Sprawdzeniem objęto  listy płac  oraz  karty wydatków działu  801,  rozdz.  80101 §  3020 i  rozdz.  80103 §  3020 i 
stwierdzono, iż w objętych sprawdzeniem kartach wydatków dokonane zostały zapisy księgowe mające uzasadnienie, 
tj. odzwierciedlają wartości dodatków wiejskich ujętych w listach płac.
 
 
 
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 



 
 
Kierownik  jednostki  został  poinformowany o przysługującym mu,  na  podstawie  regulaminu kontroli  wewnętrznej 
obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Toszku, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – 
zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.
 
Protokół  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej 
jednostce.
 
Protokół podpisano bez zastrzeżeń.
 
Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. …/2007
 
 
Toszek, dn. 20.08.2007r.
 

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KOTULINIE

ul. Gliwicka 13-tel. 230 61 13
44-182 KOTULIN

...............................................................
(pieczątka jednostki kontrolowanej)

 
 

DYREKTOR SZKOŁY
 
 mgr Anna Pawłowska

................................................................
          (podpis i pieczątka kierownika jednostki)

 
 
     insp. ds. kontroli wewnętrznej                                              Skarbnik Gminy
 
               mgr Mariola Dusza                                                  mgr Kazimiera Drewniak
............................................................                                              ........................................................
                (podpis kontrolującego)                                                   (podpis głównego księgowego jednostki)


