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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) przeprowadziła w dniach od 09.01.2013 r. do 18.02.2013 r. w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Lubrzy kontrolę problemową gospodarki finansowej za 2011 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 nieprawidłowość w 

działalności Ośrodka będącą konsekwencją nieprzestrzegania przepisu prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 18.02.2013 r.  

 

I. Ustalenia kontroli  

 

 W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezachowaniu 

chronologicznego ujęcia zdarzeń w dzienniku obrotów (protokół kontroli str. 3-4). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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I I .  Wniosek pokontrolny  

 

 W celu usunięcia stwierdzonej 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 

podjęcie działań mających na celu zapewnienie zachowania chronologicznego ujęcia zdarzeń 

w dzienniku obrotów, stosownie do przepisu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

 

 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 wniosku pokontrolnego 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 Lubrza 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                
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