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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 okresie od dnia 8 marca 2013 r. do dnia 17 maja 2013 r. 

w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu kontrolę problemową gospodarki finansowej za 

2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011 i 2013. 

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 jednostki będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz braku 

odpowiedniego nadzoru ze strony kierownictwa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 17 maja 2013 r.  
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I. Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Wielokrotne, poważne naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

− niewprowadzaniu do ksiąg rachunkowych operacji gospodarczych, w tym również 

operacji polegających na obrocie gotówkowym, lub wprowadzaniu ich w innym 

okresie sprawozdawczym niż okres, w którym operacje te miały miejsce (protokół 

kontroli str. 6-11, 13-16, 25-27, 44, 50-52),  

− dokonywaniu obrotu środkami pieniężnymi z pominięciem kasy (protokół kontroli str. 

6-9, 50-52), 

− nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych polegającym na wprowadzaniu do 

ksiąg rachunkowych operacji gospodarczych niezgodnie z treścią ekonomiczną 

wynikającą z dowodów księgowych, tj. niezgodnie z faktycznym przebiegiem 

zdarzeń, przez co dokonane w nich zapisy nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego 

(protokół kontroli str. 6-9, 13-16, 25-27, 35-37, 50-52), 

− niesprawdzalnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych polegającym na ujmowaniu w 

księgach rachunkowych operacji gospodarczych na podstawie zbiorczych dowodów 

księgowych, w których brak jest wskazania dowodów źródłowych faktycznie 

dokumentujących operacje gospodarcze (protokół kontroli str. 8-9, 52-53), 

− dokonywaniu zapisów księgowych na podstawie dowodów księgowych niezgodnych z 

rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, oraz 

niekompletnych dowodów księgowych, tj. niezawierających stwierdzenia sprawdzenia 

tych dowodów oraz wskazania sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych (protokół 

kontroli str. 7-9, 33-34, 35-37, 52-53), 

− niesporządzaniu zestawień obrotów dzienników częściowych za poszczególne okresy 

sprawozdawcze (protokół kontroli str. 11), 

− dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających daty dokonania operacji 

gospodarczej bądź daty dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu (protokół 

kontroli str. 16), 

− nieprawidłowym księgowaniu kosztów inwestycji, z pominięciem konta 080 - „Środki 

trwałe w budowie” oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, z zastosowaniem konta 

240 - „Pozostałe rozrachunki” (protokół kontroli str. 16-17, 20-21), 

− niezachowaniu zgodności między ewidencją syntetyczną a analityczną konta 130 - 

„Rachunek bieżący jednostki” (protokół kontroli str. 39-40), 
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− wykazaniu w bilansie za 2012 r. nieprawidłowych danych w zakresie funduszu 

jednostki i wyniku finansowego netto (protokół kontroli str. 45-47), 

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa oraz Dyrektor Młodzieżowego Domu 

Kultury w Opolu. 

 

2. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych o łącznej wartości 18 957,09 zł na dzień 

12.09.2012 r. oraz o wartości 69 615,40 zł na dzień 30.03.2012 r., które przekraczały 

wysokość kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na 

2012 r. (protokół kontroli str. 21-25). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 15 

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

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168). 

 

3. Zaciągnięcie w 2011 r. zobowiązań z tytułu umów, z których wynikające płatności w 

łącznej kwocie 43 666,00 zł wykraczały poza ten rok budżetowy, pomimo braku 

upoważnienia do zaciągania tego rodzaju zobowiązań (protokół kontroli str. 27-30, 53-

54). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 15 

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

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168). 

 

4. Dokonanie wydatków przekraczających granicę kwot określonych w planie finansowym 

jednostki na 2012 r. o łączną kwotę 20 159,00 zł na dzień 13.09.2012 r. (protokół kontroli 

str. 30-32). 

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa oraz Dyrektor Młodzieżowego Domu 

Kultury w Opolu. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 11 

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

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168). 

 

5. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 

2012 r. danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (protokół 

kontroli str. 38-40). 
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Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa oraz Dyrektor Młodzieżowego Domu 

Kultury w Opolu. 

 

6. Bezpodstawne dokonywanie wydatków ze środków nie będących środkami publicznymi, 

tj. ze środków pieniężnych wpłaconych przez przedsiębiorców tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania umów (protokół kontroli str. 41-43). 

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa oraz Dyrektor Młodzieżowego Domu 

Kultury w Opolu. 

 

7. Niezapewnienie skutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej, a w szczególności jej 

głównego celu, tj. zgodności działalności jednostki z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi (protokół kontroli str. 17). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu 

 

I I .  Wnioski pokontrolne.  

 

 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: 

 

1. Wzmocnić w zdecydowany sposób nadzór w zakresie rachunkowości celem 

wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz uporządkowania działalności 

jednostki w tym zakresie gospodarki finansowej. Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330) zapewnić 

wprowadzanie w postaci zapisu do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego każde 

zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Doprowadzić do tego, by 

obrót gotówkowy był dokonywany wyłącznie poprzez wpłaty i wypłaty realizowane przez 

kasę, stosownie do postanowień zawartych w obowiązującej instrukcji kasowej. Księgi 

rachunkowe prowadzić w sposób rzetelny i sprawdzalny stosownie do przepisów art. 4 

ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1, 2 i 4 cyt. ustawy o rachunkowości. Zapewnić prowadzenie 

ewidencji wyłącznie na podstawie prawidłowych, rzetelnych i kompletnych dowodów 

księgowych stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o 
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rachunkowości. Zapewnić dokonywanie kompletnych zapisów księgowych, 

zawierających co najmniej dane określone w art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości, 

Operacje gospodarcze w zakresie kosztów inwestycji oraz rozrachunków z tytułu 

wynagrodzeń księgować zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 128, poz. 861 z późn. zm.) oraz w 

zakładowym planie kont. Ewidencję analityczną konta 130 prowadzić w sposób 

uzgodniony z saldami i zapisami księgi głównej, stosownie do wymogów art. 16 ust. 1 

ustawy o rachunkowości. Zapewnić prawidłowe sporządzanie sprawozdania finansowego, 

stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

 

2. Podjąć działania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości polegające na 

zaciąganiu zobowiązań pieniężnych bez upoważnienia oraz z przekroczeniem zakresu 

upoważnienia określonego w planie finansowym jednostki. Zapewnić przestrzeganie 

zakresu upoważnienia określonego w art. 261 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

 

3. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad realizacją planu finansowego jednostki celem 

niedopuszczenia do dokonywania wydatków z przekroczeniem granic kwot określonych 

w planie finansowym. Stosować w tym zakresie przepisy art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 

 

4. Skorygować błędnie sporządzone sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów 

budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za 2012 r. Dochody wykonane 

wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S na podstawie danych księgowości analitycznej 

dochodów budżetowych do rachunku bieżącego - subkonto dochodów, stosownie do 

przepisów § 3 ust. 2 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 39 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. z 2010 r. nr 20, poz. 103). 

 



6 

 

5. Zaprzestać dokonywania wydatków ze środków nie będących środkami publicznymi. 

Przestrzegać norm prawnych obowiązujących samorządową jednostkę budżetową w 

zakresie pokrywania jej wydatków ze środków publicznych, określonych w art. 11 ust. 1 

w związku z art. 5 i art. 6, oraz w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

 

6. Podjąć działania mające na celu zapewnienie skutecznego funkcjonowania kontroli 

zarządczej, stosownie do przepisów art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 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 wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich 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:  

Prezydent Miasta Opola 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

 /--/ 

 


