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W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 1113) przeprowadziła w dniach od 23 września 2013 r. do dnia 14 listopada 

2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury. Bibliotece Publicznej w Kamienniku kontrolę 

problemową gospodarki finansowej za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011 i 

2013. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 

działalności Ośrodka będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 19.11.2013 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieoznaczeniu zestawień obrotów i sald za poszczególne miesiące 2012 r. nazwą 

rodzaju księgi rachunkowej (protokół kontroli str. 11-12), 

 braku zgodności obrotów zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej z obrotami 

dziennika (protokół kontroli str. 12), 

 księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont 

oznaczonych symbolami 242 - Roszczenia sporne oraz 249 - Pozostałe rozrachunki 

(protokół kontroli str. 16-17), 

 nieprawidłowym ujęciu w ewidencji księgowej pozostałych środków trwałych, bez 

uwzględnienia ich wartości (protokół kontroli str. 24-25). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Dyrektor GOK. 

 

2. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-N sporządzonym według stanu na koniec IV kwartału 

2012 r. nieprawidłowych danych w zakresie należności wymagalnych (protokół kontroli 

str. 19-20). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Dyrektor GOK. 

 

3. Wypłacanie wynagrodzeń w związku z zawartą przez GOK umową o dzieło oraz umową 

zlecenia bez wymaganego rachunku, którego data otrzymania miała stanowić podstawę 

ustalenia terminu zapłaty (protokół kontroli str. 36-38). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Dyrektor GOK. 

Na uwagę zasługuje fakt, że jedna ze stwierdzonych przez kontrolującego nieprawidłowości 

wymieniona w pkt 2 tiret 2 została usunięta w trakcie kontroli poprzez dokonanie uzgodnienia 

obrotów dziennika z obrotami wynikającymi z zestawienia obrotów i sald kont księgi 

głównej. 

 

II. Wnioski pokontrolne  

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzenia 

zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie 

art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o 
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pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o podjęcie skutecznych 

działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

1. Podjąć działania nadzorcze w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz przepisów wewnętrznych w tym zakresie. Zapewnić 

oznaczenie ksiąg rachunkowych nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej zgodnie z 

przepisem art. 13 ust. 4 cyt. ustawy o rachunkowości. Doprowadzić do prawidłowego 

prowadzenia ewidencji kont 242 i 249, zgodnie z zasadami określonymi w zakładowym 

planie kont. Wszystkie pozostałe środki trwałe ująć w ewidencji ilościowo-wartościowej 

zgodnie z uregulowaniami zakładowego planu kont w zakresie konta o symbolu 013, w 

związku z przepisem art. 17 ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości.  

2. Przy sporządzaniu sprawozdań Rb-N w zakresie posiadanych należności wymagalnych 

zapewnić stosowanie dyspozycji § 13 ust. 1 pkt 5 instrukcji stanowiącej załącznik nr 9 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43, 

poz. 247 z późn. zm.). 

3. Zapewnić przestrzeganie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zakresie terminu 

dokonywania wydatków, poprzez skuteczne egzekwowanie od wykonawców 

przedkładania rachunków, wymaganych w związku z zawartymi umowami zlecenia i o 

dzieło. 

 

 Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art. 27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 
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Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

 

Do wiadomości: 

Wójt Gminy Kamiennik 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 

 


