
 

 
 

 

 

Opole, dnia 25 kwietnia 2014 r. 

NKO.401-11/2014 
 

 

Pani 

Jolanta Cymbalista 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nysie 

 

 

 

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 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 18 lutego 2014 r. do 10 marca 

2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie kontrolę doraźną gospodarki finansowej za 

2013 rok oraz wybranych zagadnień za rok 2012. 

 W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono 

nieprawidłowość w działalności Ośrodka będącą konsekwencją nieprzestrzegania przepisu 

prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 7 marca 2014 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewłaściwym naliczeniu 

okresów pracy uprawniających pracownika do nagrody jubileuszowej, co spowodowało 

wypłacenie tej nagrody z tytułu 35 lat pracy z blisko czteromiesięcznym opóźnieniem 

(protokół kontroli str. 12-13).  

Odpowiedzialność ponosi Referent ds. kadrowych i były Dyrektor OPS w Nysie.  
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II. Wniosek pokontrolny  

W celu usunięcia stwierdzonej 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, a w szczególności o realizację 

następującego wniosku: 

Zapewnić prawidłowe naliczanie okresów pracy uprawniających pracowników do nagrody 

jubileuszowej, stosownie do przepisu art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)  

 

 

 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 wniosku pokontrolnego w nim zawartego 

lub przyczynach jego 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. 

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

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

 

Do wiadomości: 

Burmistrz Nysy 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


