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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 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 4 czerwca 2014 r. do 3 lipca 

2014 r. w tamtejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kontrolę problemową 

gospodarki finansowej za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za 2012 rok. 

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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku będące głównie 

konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 3 lipca 2014 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 zamieszczeniu w obowiązującej Instrukcji Służbowej „Inwentaryzacja” 

nieprawidłowych zapisów dających możliwość nierozliczenia stwierdzonych różnic 

inwentaryzacyjnych (protokół kontroli str. 3). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Prudniku. 

‒ dokonywaniu w dzienniku zapisów księgowych niezawierających daty dokonania 

zapisu księgowego (protokół kontroli str. 6-7). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa oraz Kierownik PCPR w Prudniku. 

‒ nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej kont 011 i 020 bez wskazania 

osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe oraz bez 

podziału według osób odpowiedzialnych za wartości niematerialne i prawne (protokół 

kontroli str. 7). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa PCPR w Prudniku. 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 998 polegającym na 

dokonywaniu zapisów księgowych zbiorczo, w ujęciu kwartalnym (protokół kontroli 

str. 8-9), 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa PCPR w Prudniku. 

2. Nieokreślenie w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku szczegółowych warunków wynagradzania pracowników 

dla poszczególnych stanowisk pracy, wbrew wymogom ustawy o pracownikach 

samorządowych (protokół kontroli str. 18-19). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik PCPR w Prudniku. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż stwierdzona przez kontrolujących nieprawidłowość, którą 

wymieniono w punkcie 2, została w trakcie kontroli usunięta poprzez dokonanie zmiany 

uzupełniającej zapisy Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku.  

 

 



3 

 

II. Wniosek pokontrolny  

 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 

następującego wniosku: 

1. Wzmocnić nadzór w zakresie rachunkowości w celu wyeliminowania stwierdzonych 

nieprawidłowości. Dostosować treść Instrukcji Służbowej „Inwentaryzacja” 

obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do zapisów art. 27 

ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Zapewnić dokonywanie prawidłowych zapisów w 

dzienniku, stosownie do przepisu art. 23 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy. Zaprowadzić 

prawidłową ewidencję analityczną kont 011 i 020 zgodną z zasadami ich funkcjonowania 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną 

konta 998 zgodną z przepisami art. 20 ust. 1 oraz 23 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości.  

 

 

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

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

 

Do wiadomości: 

Starosta Prudnicki 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 

 


