
 

 
 

 

 

Opole, dnia 4 sierpnia 2015 r. 

NKO.401-28/2015 

 

Pani 

Maria Bednarz 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Świerczowie 

 

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 21 maja 2015 r. do 18 czerwca 

2015 r. kontrolę problemową gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Świerczowie za 2014 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2010-2013 i 2015 r. 

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 18 czerwca 2015 r.  

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 ewidencjonowaniu na koncie 101 – Kasa operacji gospodarczych pod inną datą, niż 

faktyczna data operacji gospodarczej wynikająca z raportu kasowego, (protokół kontroli 

str. 13-15). 
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 nieujęciu w ewidencji księgowej na koncie 101 – Kasa operacji gospodarczych 

związanych ze zwrotem przez pracownika zaliczki do kasy, a następnie odprowadzenia 

środków z kasy na rachunek bankowy (protokół kontroli str. 13-15). 

Odpowiedzialność ponosi Główny księgowy. 

 

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 

następującego wniosku: 

Zapewnić prawidłowe ewidencjonowanie wszystkich operacji ujętych w raporcie kasowym na 

koncie 101 – Kasa zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 oraz 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Operacje związane 

z dokonywaniem wydatków z kasy ujmować w ewidencji księgowej konta 101 pod faktyczną 

datą zaistnienia zdarzenia gospodarczego stosowanie do art. 24 ust. 3 pkt 5 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. 

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

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Do wiadomości: 

Wójt Gminy Świerczów 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                
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