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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 stycznia 2014 r. do 19 lutego 2014 r. w 

Biurze Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Lewinie Brzeskim 

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 Biura będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 19 lutego 2014 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

− nieuwzględnieniu w dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady 

rachunkowości kont: 141, 402, 404, 405, 409 pomimo ich stosowania w praktyce oraz 

nieokreśleniu zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych w zakresie kont: 011, 071, 

101, 135, 137, 140, 225, 228, 231 i 700 (protokół kontroli str. 4). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik BOFPOW. 

− niezachowaniu kolejności numeracji zapisów dziennika (protokół kontroli str. 5-6). 

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa oraz Kierownik BOFPOW. 

− wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych operacji gospodarczych niezgodnie z treścią 

ekonomiczną wynikającą z dowodów księgowych i niezgodnie z faktycznym 

przebiegiem zdarzeń, przez co dokonane w nich zapisy nie odzwierciedlają stanu 

rzeczywistego (protokół kontroli str. 7-23). 

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa oraz Kierownik BOFPOW. 

2. Nieodprowadzenie do budżetu Gminy środków finansowych pozostających na 

wydzielonych rachunkach dochodów przedszkoli na dzień 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 

2012 r. i 31 grudnia 2013 r. w kwotach odpowiednio 11 905,09 zł, 13 425,62 zł, 

15 685,10 zł (protokół kontroli str. 7-16). 

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa i Kierownik BOFPOW oraz Dyrektorzy 

Przedszkoli Publicznych: nr 1 w Lewinie Brzeskim, nr 2 w Lewinie Brzeskim, nr 1 w 

Łosiowie, w Przeczy i w Skorogoszczy. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu określonego w art. 6 pkt 1 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

3. Dokonanie zmian w planie finansowym Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-

Wychowawczych w Lewinie Brzeskim na 2012 r. z przekroczeniem zakresu posiadanego 

upoważnienia (protokół kontroli str. 31-32). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik BOFPOW. 

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

została w trakcie kontroli usunięta. Dotyczy to nieprawidłowości wymienionej w punkcie 1 
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tiret 1 i polegało na wprowadzeniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości 

spełniającej wymogi ustawowe. 

 

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 

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. Zapewnić dokonywanie zapisów w dziennikach z zachowaniem kolejności numeracji, 

stosownie do przepisów art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Podjąć działania, które 

doprowadzą do rzetelnego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, zgodnego z ich 

treścią ekonomiczną wynikającą z dowodów księgowych i ze stanem faktycznym, 

stosownie do przepisów art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości. 

2. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących gospodarowania środkami finansowymi gromadzonymi przez przedszkola na 

wydzielonych rachunkach dochodów. Środki finansowe pozostające na tych rachunkach 

na dzień 31 grudnia roku budżetowego odprowadzać na rachunek budżetu Gminy, 

zgodnie z przepisem art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

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

3. Zaprzestać dokonywania zmian w planie finansowym jednostki z naruszeniem zakresu 

posiadanego upoważnienia. Przestrzegać w tym zakresie dyspozycji § 12 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych (Dz. U. nr 241, poz. 1616). 

 

 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. 
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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. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Burmistrz Lewina Brzeskiego. 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 

 


