
 

 
 

 

 

Opole, dnia 6 czerwca 2014 r. 

NKO.401-10/2014 

 

Pani 

Danuta Marzec 

Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury  

w Reńskiej Wsi  

 

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 17 lutego 2014 r. do 8 kwietnia 2014 r. w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi 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 uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności Ośrodka będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 08.04.2014 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu gospodarki kasowej i rachunkowości polegające na: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax  77 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE 

ul. Oleska 19a 

mailto:rio@rio.opole.pl
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- niezapewnieniu przestrzegania standardów kontroli zarządczej związanych z ryzykiem 

dotyczącym wykonywania obowiązków Głównego Księgowego i kasjera przez jedną 

osobę (protokół kontroli str. 7-8). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor GOK. 

- niezłożeniu przez głównego księgowego pełniącego obowiązki kasjera deklaracji o 

odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory kasowe (protokół 

kontroli str. 8). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor GOK. 

- sporządzaniu raportów kasowych za okres sprawozdawczy miesiąca, zamiast codziennie 

(protokół kontroli 9). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy GOK. 

- dokonywaniu wypłat gotówki mimo braku daty lub podpisu osób odbierających gotówkę 

(protokół kontroli str. 9). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy GOK. 

- nieterminowym ujmowaniu w ewidencji syntetycznej konta 101- kasa wypłat 

gotówkowych, co spowodowało brak zgodności zapisów ewidencji analitycznej i 

syntetycznej do tego konta (protokół kontroli str. 9-10). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy GOK. 

- nieujmowaniu w ewidencji księgowej obrotu gotówkowego z tytułu uzyskanych 

dochodów dotyczących opraw muzycznych, najmu sali i darowizn w łącznej kwocie 

14 260,00 zł (protokół kontroli str. 10-11). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i Główny Księgowy GOK. 

- nieprawidłowym sporządzaniu bilansu za 2012 rok (protokół kontroli str.14-16). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i Główny Księgowy GOK. 

2. W zakresie planu finansowego: 

- nieaktualizowanie w trakcie roku budżetowego planu finansowego GOK mimo zmiany w 

trakcie roku wielkości poszczególnych pozycji realizowanych kosztów (protokół kontroli 

str. 18), 

- nieprawidłowe sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego (protokół 

kontroli str. 19) 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i Główny Księgowy GOK. 

3.  Naruszeniu przepisów z zakresu ustalania i wypłaty wynagrodzeń, polegające na: 
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- bezpodstawnym dokonywaniu przez Gminny Ośrodek Kultury z wynagrodzenia 

pracownika spłaty jego osobistych zobowiązań na łączną kwotę 2 921,64 zł (protokół 

kontroli str. 13-14). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i Główny Księgowy GOK. 

- określaniu w Regulaminie wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w 

Reńskiej Wsi ustalonym przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury uregulowań 

dotyczących wynagrodzenia tegoż Dyrektora (protokół kontroli str. 22 -23). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor GOK. 

- wypłaceniu Głównemu Księgowemu dwóch nagród w 2012 roku wbrew przepisom 

ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (protokół kontroli str. 24-25). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor GOK. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolującego, 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w pkt 1 

tiret 1 i 2, w pkt 3 tiret 2 i polegało w szczególności na: 

- wprowadzeniu rozwiązań organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie wystąpienia 

nieprawidłowości z zakresu gospodarki kasowej, 

- złożeniu przez głównego księgowego pełniącego obowiązki kasjera deklaracji o 

odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory kasowe, 

- usunięcie z regulaminu wynagradzania zapisów dotyczących Dyrektora. 

 

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 terminowe sporządzanie raportów kasowych, prawidłowo dokumentować obrót 

gotówkowy, stosownie do wymogów postanowień przepisów wewnętrznych. 

Bezwzględnie przestrzegać obowiązku ujmowania wszystkich realizowanych wpłat i 

wypłat gotówką w dniu, w którym zostały dokonane zgodnie z dyspozycją przepisu art. 24 

ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 
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2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Zapewnić zgodność zapisów ewidencji syntetycznej i 

analitycznej do konta 101- kasa w myśl art. 16 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. W 

bilansie wykazać informacje w zakresie ustalonym w art. 46 ust. 5 pkt 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości. 

2. Gospodarkę finansową Ośrodka prowadzić w oparciu o aktualny plan finansowy, zgodnie 

z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. 

zm.). Przy sporządzaniu sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego 

przestrzegać zasad określonych w przepisie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

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

3. Zaprzestać bezpodstawnego regulowania z wynagrodzenia osobistych zobowiązań 

pracowników. Na etapie ustalania i wypłaty nagrody dla głównego księgowego 

bezwzględnie przestrzegać zasad jej przyznawania określonych w przepisie art. 5 ust. 1-3 

ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 254 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 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. 

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

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Do wiadomości: 

Wójt Gminy Reńska Wieś 

 Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


