Międzychód, dnia 27.09.2016 r.
KN.1711.6.2016

Pan
Arkadiusz Karwatka
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
ul. Gen. Sikorskiego 27
64 – 400 Międzychód
W dniach od 12.09.2016 r. do 16.09.2016 r. Inspektor ds. kontroli Starostwa Powiatowego w
Międzychodzie, działająca na podstawie upoważnienia nr OR.077.2.16.2016 z dnia 08.09.2016 r.
przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników za 2015 r.
Ustalenia kontroli zawarto w protokole, który podpisano w dniu 23.09.2016 r.
W wyniku wyrywkowej kontroli akt osobowych oraz dokumentacji płacowej pracowników Liceum
Ogólnokształcącego w Międzychodzie świadczących pracę w 2015 r. stwierdzono, że poszczególne
składniki wynagrodzeń pracowników zostały ustalone w angażach zgodnie z obowiązującymi
uregulowaniami wewnętrznymi. W kilku przypadkach stwierdzono niewypłacanie dodatku
stażowego w pełnej wysokości za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby na listach płac. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały również
nieprawidłowe wyliczenie nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi i opóźnienie terminu jej
wypłaty. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zachowania terminu wypłaty wynagrodzeń.
Nagrody z okazji Dnia Nauczyciela wypłacono w ramach posiadanych środków budżetowych.
Mając na uwadze przedstawione ustalenia i oceny wnoszę o:
- dokonanie korekty podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych pracownikom
wynagrodzeń w związku z niesłusznie odbruttowionymi dodatkami stażowymi za okres choroby.
Przestrzeganie zasad w zakresie ustalania kwoty dodatku wyłączonej z oskładkowania i
obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2236).
- dokonanie zwrotu na rachunek bankowy budżetu Powiatu Międzychodzkiego o numerze:
14 9082 0005 0399 4168 2000 0030 różnicy pomiędzy zawyżoną, a przysługującą nagrodą
jubileuszową.
Przestrzeganie warunków ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania
określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786).

W związku z powtarzającymi się uchybieniami i nieprawidłowościami proszę o udzielenie
informacji o podjętych działaniach wobec winnych zaistniałych sytuacji.
Proszę również o złożenie informacji o sposobie realizacji przekazanych zaleceń pokontrolnych w
terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

/ - / Starosta
Julian Mazurek
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