
 
 

 

Opole, dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

NKO – 401 – 37/06 

 

 

Pan 

Józef  Pampuch 

Przewodniczący Zarządu Związku 

Gmin „PROKADO” 

 

 

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 (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 

577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 11 października 2006 r. do 2 listopada 2006 r. 

w tamtejszym Urzędzie kontrolę problemową gospodarki finansowej za rok 2004 – 2005 oraz 

I półrocze 2006r.  

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia 

i nieprawidłowości w działalności związku będące głównie konsekwencją nieznajomości 

przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 13 listopada 2006 r. 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Brak ustalonych w formie pisemnej procedur kontroli finansowej, 

(protokół kontroli str. 2). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Zarządu Związku. 
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2. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej polegające na: 

− niezłożeniu przez osobę wykonującą funkcję kasjera oświadczenia o 

odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, 

− nieoddzieleniu dyspozycji środkami pieniężnymi od jej kasowego wykonania 

polegające na wykonywaniu funkcji kasjera przez Skarbnika Związku, 

− wypłacaniu gotówki z kasy osobom bez pokwitowania jej odbioru własnoręcznym 

podpisem, 

(protokół kontroli str. 2-4). 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Skarbnik Związku oraz Przewodniczący 

Zarządu. 

3. Nieprawidłowe ustalenie wysokości dodatku za wieloletnią pracę Przewodniczącemu  

Zarządu, co spowodowało zaniżenie wypłaconego wynagrodzenia, 

(protokół kontroli str. 8 - 10). 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Skarbnik Związku oraz Przewodniczący 

Zarządu. 

4. Nieterminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za m-c 

czerwiec i lipiec 2004 r., styczeń 2005 r. oraz styczeń 2006 r. 

(protokół kontroli str. 10-12). 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Skarbnik Związku oraz Przewodniczący Zarządu 

Wymieniona nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu, o którym mowa w art. 14 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.). 

5. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

− braku chronologii zapisów dokonywanych w dzienniku, 

− sporządzaniu wydruków komputerowych ksiąg rachunkowych niezawierających 

numeracji oraz sumowanie kolejnych stron, 

− nieprawidłowym opracowaniu Zakładowego Planu Kont polegającym na ujęciu w nim 

niektórych kont o tym samym zakresie tematycznym ewidencjonowania pod różnymi 

symbolami liczbowymi, 

(protokół kontroli str. 19). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Związku oraz Przewodniczący Zarządu. 
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I I .  W n i o s k i  p o k o n t r o l n e  

  

   W związku z powyższym 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. Ustalić w formie pisemnej procedury kontroli finansowej zgodnie z przepisem art. 47 ust. 

3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z 

późn. zm.). 

2. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące gospodarki kasowej, a w szczególności 

rozdzielić wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi od jej kasowego wykonania 

stosownie do przepisu art. 59 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

3. Ustalić w sposób prawidłowy dodatek za wieloletnią pracę Przewodniczącemu Zarządu 

Związku. W zakresie ustalania składników wynagrodzeń przestrzegać przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych 

i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 146, poz. 1223 ze zm.). 

4. Przestrzegać obowiązku terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne 

i fundusz pracy, stosownie do przepisów art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). 

5. Wyeliminować nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem rachunkowości. 

Dokonywanie zapisów w dzienniku obrotów oraz sporządzanie wydruków ksiąg 

rachunkowych doprowadzić do zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. 

o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694). 

 

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. 
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Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art. 27 ww. ustawy stanowi wykroczenie. 

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: 

Zgromadzenie Związku 
 

 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 


