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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 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 29 kwietnia 2009 r. do 25 

czerwca 2009 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy 

za 2008 r. oraz wybranych zagadnień za rok 2007 r. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności gminy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 10 lipca 2009 r. 

 

1. U s t a l e n i a  k o n t r o l i   

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Gminy 

1. Nieprawidłowe dokumentowanie przez inkasentów wpłat gotówki z tytułu pobranych 

podatków polegające na niezamieszczaniu dat pobrania zainkasowanych kwot oraz 

podpisów inkasentów na dowodach stanowiących pokwitowanie wpłat, 

(protokół kontroli str. 27-28). 

Odpowiedzialność za powyŜsze ponoszą inkasenci. 
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2. Zaniechanie przeprowadzenia na dzień 31 grudnia 2008 r. inwentaryzacji paliwa 

znajdującego się w pojeździe Urzędu Gminy oraz pojazdach i motopompach 

Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, 

(protokół kontroli str. 68-71). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt oraz Skarbnik Gminy. 

PowyŜsza nieprawidłowość moŜe wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 pkt 1 

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

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

3. Przekazanie I transzy dotacji dla LZS w Wilkowie, przed podpisaniem umowy o 

przyznaniu środków finansowych na ten cel, 

(protokół kontroli str. 51-54). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt oraz Skarbnik Gminy. 

PowyŜsza nieprawidłowość moŜe wypełniać znamiona czynu określonego w art. 8 pkt 1 

cyt. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie 

1. PowaŜne naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na:  

− nieprowadzeniu lub nieprawidłowym prowadzeniu wymaganych ksiąg rachunkowych, 

w tym zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg 

pomocniczych, księgi głównej, ksiąg pomocniczych do kont 201 – rozrachunki z 

dostawcami i odbiorcami oraz 400 – koszty według rodzaju (protokół kontroli str. 79-

81, 83-84), 

− niewłaściwym opracowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości 

poprzez nieokreślenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów 

sprawozdawczych, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych 

i systemu słuŜącego ochronie danych i ich zbiorów oraz poprzez określenie błędnego 

opisu przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń dla konta 400 – koszty według rodzaju 

(protokół kontroli str. 78, 81, 83-84), 

− niezamknięciu na koniec roku obrotowego 2008 ksiąg rachunkowych (protokół 

kontroli str. 81-82), 

− dokonywaniu licznych poprawek zapisów w dzienniku, w sposób niezgodny z 

przepisami ustawy o rachunkowości (protokół kontroli str. 82-83). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz Kierownik GOPS w Wilkowie. 
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2. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie wynagradzania pracowników polegające na: 

− zaniechaniu określenia kategorii zaszeregowania dla Głównego Księgowego 

zatrudnionego w GOPS w Wilkowie (protokół kontroli str. 87), 

− zaniŜeniu wynagrodzenia Głównego Księgowego o łączną kwotę 2.235,84 zł za rok 

2008 (protokół kontroli str. 87-88), 

− ustaleniu wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika na stanowisku Referenta w 

wysokości przekraczającej maksymalną kwotę tego wynagrodzenia dla odpowiedniej 

kategorii zaszeregowania o 369,80 zł miesięcznie zamiast przyznania dodatku za 

zwiększony zakres obowiązków. PowyŜsze spowodowało zawyŜenie wynagrodzenia 

zasadniczego Referenta o kwotę 4.437,60 zł za rok 2008 (protokół kontroli str. 88-89). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GOPS w Wilkowie. 

 

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: 

Urząd Gminy 

1. Wzmocnić kontrolę składanych przez inkasentów dokumentów dotyczących pobrania 

gotówki z tytułu podatków. Na bieŜąco egzekwować przestrzeganie przepisu § 5 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad 

rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych 

naleŜności budŜetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. nr 112, poz. 761). 

2. Ściśle przestrzegać zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji materiałów 

stosownie do postanowień art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz obowiązujących w 

jednostce przepisów wewnętrznych.  

3. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem dotacji podmiotom 

niezliczonym do sektora finansów publicznych. Dotacje przekazywać w ustalonych 
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kwotach i terminach wynikających z umowy stosownie do przepisów art. 16 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 

96, poz. 873 z późn. zm.). 

4. Z uwagi na powaŜne naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

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

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie przeprowadzić w tej jednostce 

kontrolę wewnętrzną w zakresie przestrzegania cyt. ustawy i realizacji wniosków 

pokontrolnych RIO w tym zakresie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie 

1. Zaprowadzić brakujące księgi rachunkowe stosownie do wymogów określonych w art. 13 

ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 

nr 76, poz. 694 z późn. zm.), a księgi prowadzone nieprawidłowo doprowadzić do 

zgodności z przepisami ww. ustawy.  

Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o brakujące elementy 

zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 ust.1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

Prawidłowo określić zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych dla konta 400, 

uwzględniając zasady jego funkcjonowania wynikające z treści załącznika nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r., w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142, 

poz. 1020 z późn. zm.). 

Podjąć działania które zapewnią prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec 

roku obrotowego, w sposób polegający na nieodwracalnym wyłączeniu moŜliwości 

dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, 

stosownie do przepisu art. 12 ust. 2, 4 i 5 cyt. ustawy o rachunkowości. 

Stwierdzone błędy w księgach rachunkowych poprawiać zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

2. Wynagrodzenia Głównego Księgowego i Referenta doprowadzić do zgodności z 

przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 

223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398). Podjąć działania 

w celu prawidłowego rozliczenia wynagrodzeń wypłaconych w nieprawidłowej 

wysokości. 
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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 zagroŜone 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 zastrzeŜeń do 

Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeŜeń moŜe być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię 

lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Rada Gminy 
 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                              /--/ 


