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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 23 lutego 2015 r. do 26 marca 

2015 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie kontrolę problemową gospodarki 

finansowej za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011, 2012, 2014 i 2015. 

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 Panu w dniu 26 marca 2015 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

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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1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości, w tym inwentaryzacji polegające na: 

- nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości przyjętych 

zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont pomocniczych, ich powiązania z 

kontami księgami głównej oraz wersji stosowanego oprogramowania i daty rozpoczęcia 

jego eksploatacji (protokół kontroli str. 4-6). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor OKiS i Główna Księgowa. 

- braku wskazania na arkuszach spisu z natury osób materialnie odpowiedzialnych oraz 

niepobraniu stosownych oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych (protokół 

kontroli str. 15). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Zespołu Spisowego i Przewodniczący Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 

2. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

(protokół kontroli str. 17-18).  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor OKiS i Główna Księgowa. 

3. Wypłacanie pracownikom nagród jubileuszowych przed dniem nabycia prawa do nagrody 

(protokół kontroli str. 31-32). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor OKiS i Główna Księgowa. 

 Na uwagę zasługuje fakt, że nieprawidłowość wymieniona w pkt 1 tiret 1 została w 

trakcie kontroli usunięta poprzez uzupełnienie dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

rachunkowości o brakujące elementy. 

 

 

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 przestrzeganie przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) w zakresie 
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odpowiedniego, ustalonego w przepisach wewnętrznych, dokumentowania 

przeprowadzania inwentaryzacji oraz pobierania stosownych oświadczeń od osób 

materialnie odpowiedzialnych za poszczególne składniki majątkowe podlegające 

inwentaryzacji. 

2. Zapewnić sporządzanie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego zgodnie z 

przepisem art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 28 ust. 1 

ustawy z dnia 25 październik 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.). 

3. Zaprzestać wypłacania nagród jubileuszowych pracownikom przed dniem nabycia prawa 

do nagrody. Nagrody jubileuszowe wpłacać zgodnie z dyspozycją przepisu § 7 ust. 4 

rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1105) 

niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody. 

 

 

 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: 

Burmistrz Prószkowa 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


