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NKO-401-33/07 

 

 

Pani 

Janina Serafin 

Kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej 

w Pakosławicach 

    
            

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 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 23 października 2007 r. do 

12 listopada 2007 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach kontrolę problemową 

gospodarki finansowej za 2005 i 2006 rok. 

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono szereg 

poważnych nieprawidłowości w działalności biblioteki będących konsekwencją 

nieprzestrzegania i znajomości przepisów prawa, braku kontroli i właściwego nadzoru nad 

gospodarką finansową biblioteki.  

Zaznaczyć należy, że kontrola przebiegała w szczególnych warunkach, ponieważ 

kontrolowana jednostka nie posiadała żadnych uregulowań wewnętrznych dotyczących 

gospodarki finansowej (tylko instrukcję inwentarzową), nie prowadziła ksiąg rachunkowych, 

nie zatrudniała Głównego Księgowego - były Główny Księgowy przestał pełnić funkcję z 

dniem 31.12.2006 r., a prowadzenie księgowości z dniem 01.01.2007 r. powierzono 

bibliotekarzowi Filii Bibliotecznej, nieposiadającemu doświadczenia zawodowego do 

wykonywania obowiązków jakie mu określono w zakresie czynności.  
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Ponadto kontrolowana jednostka nie posiadała żadnych sprawozdań o stanie należności i 

zobowiązań, a także sprawozdań finansowych za 2005 i 2006 r. 

W konsekwencji kontrolę przeprowadzono w oparciu o źródłowe dowody księgowe 

udostępnione kontrolującemu, dokumentujące operacje gospodarcze dotyczące głównie 

dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pakosławice na działalność bieżącą biblioteki oraz 

kosztów związanych z regulowaniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i 

kosztów wynagrodzeń. 

W trakcie kontroli niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolującego zostały 

usunięte, a dotyczyło to wyprowadzenia księgi inwentarzowej GBP oraz rozliczenia 

inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych (scontrum) przeprowadzonej w 2006 r. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 11 grudnia 2007 r. 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Brak uregulowań wewnętrznych dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej 

biblioteki oraz nieokreślenie procedur kontroli finansowej, 

(protokół kontroli str. 4, 5). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GBP. 

2. Powierzenie w 2005 r. i 2006 r. obowiązków Głównego Księgowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej osobie, która nie spełniała wymogów obowiązujących przepisów w zakresie 

wykształcenia.  Niezatrudnienie w 2007 r. Głównego Księgowego;  

(protokół kontroli str. 5, 6, 11). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GBP. 

3. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości polegające m.in. na: 

− braku kompletnej dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości   

(protokół kontroli str. 8, 9), 

− nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2005, 2006 r. oraz w 2007 r. (protokół kontroli 

str. 9-13), 

− dopuszczeniu do chaosu w gospodarce finansowej biblioteki, który przejawiał się 

głównie poprzez dokonywanie operacji pieniężnych – wypłat wynagrodzeń, nagród 

pracownikom GBP bez list wypłat w 2005 i 2006 r. stanowiących podstawę do 

wypłaty i spełniających wymogi dowodu księgowego (protokół kontroli str. 24, 34, 35, 

36, 37, 38), 
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− nieprawidłowym opisywaniu źródłowych dowodów księgowych polegające na braku 

umieszczenia na tych dowodach podpisu Głównego Księgowego bądź Kierownika 

GBP, braku sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym, braku daty i podpisu 

osoby odpowiedzialnej za wskazanie i zakwalifikowanie dowodu księgowego do 

ujęcia w księgach rachunkowych  (protokół kontroli str. 13, 24), 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik, były Główny Księgowy oraz księgowa GBP. 

Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy o 

rachunkowości lub podawanie w tych księgach nierzetelnych danych wypełnia dyspozycję 

czynu karalnego, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. 

4. Niesporządzenie i nieprzekazanie w ustawowym terminie do Urzędu Gminy sprawozdania 

finansowego za 2005 oraz 2006 r. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz 

informację dodatkową i objaśnienia, 

(protokół kontroli str. 18, 19, 20). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik, były Główny Księgowy GBP. 

Niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z przepisami 

ustawy o rachunkowości lub zawarcie w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych 

wypełnia dyspozycję art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. 

5. Niesporządzenie w ustawowych terminach, tj. na koniec okresów sprawozdawczych w 

2005, 2006 oraz w 2007 r. do dnia kontroli, niżej wymienionych sprawozdań: 

− Rb-N o stanie należności, 

− Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. 

Stan zobowiązań wymagalnych wg źródłowych dowodów księgowych na dzień 

31.12.2005 r. wynosił 88,20 zł, a na dzień 31.12.2006 r. stanowił kwotę 1.438,71 zł.  

(protokół kontroli str. 20, 21, 22). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik, były Główny Księgowy oraz księgowa GBP. 

6. Niesporządzenie i nieprzekazanie do Urzędu Gminy w ustawowym terminie informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2005 i 2006 r. 

uwzględniającej stan należności i zobowiązań wymagalnych, a także sprawozdania 

rocznego z wykonania planu finansowego za 2005 i 2006 r., 

(protokół kontroli str. 25, 26). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik, były Główny Księgowy oraz księgowa GBP. 
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7. Nieprawidłowe ustalenie w umowie o pracę wynagrodzenia dla palacza c.o. polegające 

na: 

−  braku określenia kategorii zaszeregowania, 

−  ustaleniu jako składnika wynagrodzenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, 

pomimo braku określenia zasad jego przyznawania w obowiązującym Regulaminie 

wynagradzania pracowników GBP, 

−  bezpodstawnym ustaleniu dodatku za godziny ponadnormatywne,  

(protokół kontroli str. 31). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GBP. 

8. Wypłacenie w 2005 r. Kierownikowi i pracownikom GBP nagród na łączną kwotę 

7.432,49 zł pomimo braku określenia w regulaminie wynagrodzenia zasad ich 

wypłacania. Stwierdzono też brak w jednostce dokumentów stanowiących podstawę do 

ich przyznania. Bezpodstawne wypłacenie w 2005 r. nagrody Głównemu Księgowemu 

zatrudnionemu na umowę zlecenie w kwocie 1.183,71 zł brutto oraz zaniżenie mu 

wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia o 409,42 zł,  

(protokół kontroli str. 34, 35, 36, 37). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GBP. 

9. Nieterminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 

(protokół kontroli str. 38, 39, 40). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GBP. 

Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenia 

społeczne, składek na ubezpieczenia zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz ich 

opłacenie w kwocie niższej niż wynika z prawidłowego obliczenia lub z przekroczeniem 

terminu zapłaty może wyczerpywać przesłanki naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych. 

I I .  W n i o s k i   p o k o n t r o l n e  

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i 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: 
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1. Uregulować zasady prowadzenia gospodarki finansowej GBP działającej jako instytucja 

kultury wewnętrznymi przepisami (instrukcjami) oraz wdrożyć procedury kontroli 

wewnętrznej zgodnie z art. 47 ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości.   

2. Niezwłocznie zatrudnić Głównego Księgowego GBP oraz zgodnie z dyspozycją art. 45 

ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 

ze zm.) powierzyć mu obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości, wykonywania 

dyspozycji środkami pieniężnymi oraz kontroli wstępnej zgodności operacji 

gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności 

dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.  

3. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rachunkowości, a w 

szczególności: 

− opracować dokumentację określającą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości 

zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (DzU z 2002 r. nr 

76, poz. 694 ze zm.), 

− założyć księgi rachunkowe zgodnie z art. 13 cyt. ustawy o rachunkowości,  

− błędne dowody księgowe doprowadzić do zgodności z wymogami określonymi w art. 

21 cyt. ustawy o rachunkowości. 

Przestrzegać zasad rachunkowości określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz zasad 

określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.). 

4. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdania 

finansowego sporządzonego na koniec roku obrotowego o czym mowa w art. 45 ust. 1 

cyt. ustawy o rachunkowości stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów 

oraz ustalania wyniku finansowego. Przestrzegać zasad sporządzania sprawozdania 

finansowego obejmującego bilans, rachunek strat  i zysków oraz informację dodatkową 

określonych w art. 46, art. 47 oraz art. 48 cyt. ustawy o rachunkowości. 

5. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie sporządzania i nieterminowego 

przekazywania sprawozdań o stanie należności (Rb-N) i zobowiązań wg tytułów dłużnych 

poręczeń i gwarancji (Rb-Z). Sprawozdania sporządzać na koniec okresów 

sprawozdawczych w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
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26  czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w 

zakresie operacji finansowych (Dz.U. nr 113,  poz. 770).  

6. Przestrzegać obowiązków sporządzania i przekazywania Zarządowi j.s.t. w ustawowym 

terminie informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze roku budżetowego oraz 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego stosownie do przepisu art. 197 

cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.  

7. Ustalić w sposób prawidłowy wynagrodzenie palacza c.o. – określić w regulaminie 

wynagradzania pracowników GBP zasady przyznawania i wypłacania dodatku za pracę w 

warunkach szkodliwych stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i 

Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 

zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność z 

zakresu upowszechniania kultury (DzU nr 45, poz. 446 ze zm.).  

8. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie wypłat nagród pracownikom GBP poprzez 

określenie w regulaminie wynagradzania zasad ich wypłaty w ramach tworzonego 

funduszu nagród, stosownie do wymogów określonych w § 19 ust. 1 cyt. rozporządzenia 

Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r.  

Wypłaty nagród i wynagrodzeń pracowników dokonywać na podstawie list płac 

stanowiących źródłowy dowód księgowy i sporządzonych zgodnie z przepisami 

określonymi w art. 21 cyt. ustawy o rachunkowości. 

Rozliczyć kwotę zaniżonego wynagrodzenia Głównemu Księgowemu z tytułu zawartych 

umów zlecenia oraz bezzasadnie pobranej nagrody. 

9. Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy regulować w 

ustawowym terminie, aby niedopuścić do powstania zobowiązań z tego tytułu. 

Przestrzegać w tym zakresie przepisów określonych art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 137, poz. 887 ze zm.), 

w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 10, poz. 135 ze zm.) oraz w art. 107 ust. 

1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.).  

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
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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 Pakosławice 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


