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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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137), przeprowadziła w dniach od 12 października 2021 r. do 29 października 2021 r. kontrolę 

doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Olszance za lata 2019-2021. 

 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 Ośrodka będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz 

braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

4 listopada 2021 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieujmowanie w planach finansowych na 2020 i 2021 rok niektórych wymaganych 

informacji (protokół kontroli str. 18-19). 



Strona 2 / 3 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-44/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor GOKiS w Olszance. 

 

2. Zastosowanie nieprawidłowej stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego oraz ustalenie 

błędnej powierzchni lokalu, co w latach 2019-2020 spowodowało w jednym przypadku 

zawyżenie opłat za najem lokalu mieszkalnego o łączną kwotę 244,80 zł, natomiast w 

drugim przypadku zaniżenie tychże opłat o łączną kwotę 177,48 zł (protokół kontroli str. 

20-22).  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor GOKiS w Olszance.  

 

3. Nieprawidłowe ustalenie okresów zatrudnienia uprawniających pracownika do 

zwiększonego dodatku za wieloletnią pracę, co spowodowało zaniżenie wynagrodzenia 

temu pracownikowi od dnia zatrudnienia do dnia 30 listopada 2020 r. o łączną kwotę 

569,70 zł (protokół kontroli str. 26-27). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor GOKiS w Olszance. 

 

4.  Przyjęcie nieprawidłowej podstawy do ustalenia nagrody jubileuszowej, co spowodowało 

dokonanie jej naliczenia i wypłaty w zawyżonej wysokości (protokół kontroli str. 28-29). 

Odpowiedzialność ponosi Główna księgowa GOKiS w Olszance. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach nr 1, nr 3 oraz nr 4 i polegało na: 

 dokonaniu w dniu 21 października 2021 r. korekty planu finansowego poprzez 

uzupełnienie go o brakujące informacje, zgodnie z dyspozycją art. 31 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), 

 wypłaceniu w dniu 27 października 2021 r. pracownikowi wyrównania z tytułu 

zaniżonej kwoty dodatku za wieloletnią pracę, pomniejszonego o kwotę zawyżenia 

nagrody jubileuszowej wypłaconej temu samemu pracownikowi. 

 

 

II.  Wniosek pokontrolny 

 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 
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o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o podjęcie skutecznych 

działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następującego wniosku: 

Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie 

gospodarowania lokalami mieszkalnymi, a w szczególności: 

a) przy ustalaniu opłat czynszowych stosować zwolnienia określone w obowiązujących 

w tym zakresie przepisach wewnętrznych, w tym w zarządzeniu Nr WG-VII-94/2019 

Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 października 2019 r., 

b) przeprowadzić inwentaryzację wynajmowanych lokali mieszkalnych w celu 

prawidłowego określenia ich powierzchni i standardu lokalu.  

 

 

 

 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 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. 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

Do wiadomości: 

Wójt Gminy Olszanka. 
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