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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 1 października 2013 r. do 16 października 

2013 r. w tamtejszym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 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 nieprawidłowości w 

działalności Ośrodka będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

 Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

16 października 2013 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości daty 

rozpoczęcia eksploatacji oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg 

rachunkowych jednostki oraz nieprawidłowym zapisie dotyczącym funkcjonowania 

kont 072 i 400 (protokół kontroli str. 3-4). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GOPS. 

 nieprowadzeniu ewidencji analitycznej konta 980 – Plan finansowy wydatków 

budżetowych w szczegółowości planu finansowego wydatków, w zakresie 

przeksięgowania niezrealizowanego planu finansowego w 2012 r. (protokół kontroli str. 

5). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy a z nadzoru Kierownik GOPS. 

2. Naruszenie przepisów z zakresie wynagrodzeń polegające na: 

 zawarciu w Regulaminie wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wilkowie nieprawidłowych uregulowań poprzez ustalenie dodatku 

funkcyjnego dla Kierownika GOPS (protokół kontroli str. 19). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GOPS. 

 nieprawidłowym ustaleniu podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

za 2012 r. dla pracowników na stanowiskach Specjalista pracy socjalnej i Pracownik 

socjalny, co spowodowało zawyżenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 

łącznej kwocie 74,81 zł brutto (protokół kontroli str. 20-21). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy i Kierownik GOPS. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolującego 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

punktach 1 i 2 i polegało w szczególności na: 

– uzupełnieniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości brakującej daty 

rozpoczęcia eksploatacji oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg 

rachunkowych oraz poprawieniu niewłaściwego zapisu dotyczącego funkcjonowania kont 

072 i 400, 
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– doprowadzeniu do zwrotu na rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wilkowie nadpłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych.  

 

II. Wnioski pokontrolne  

W celu usunięcia stwierdzonych 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. Zapewnić prowadzenie ewidencji analitycznej konta 980 – Plan finansowy wydatków 

budżetowych w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych, zgodnie z 

zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia 

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 (tekst jednolity z 2013 r., poz. 289). 

2. Dostosować wadliwy zapis Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wilkowie do wymogów art. 241
26

 § 2 w związku z art. 77² § 5 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 

94 z późn. zm.). Podjąć działania mające na celu naliczanie dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. 

U. nr 160, poz. 1080 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. 
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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 Wilków 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

 /--/ 

 


