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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 ze zm.) przeprowadziła w dniach od 3 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r. kontrolę doraźną 

wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i 

Czytelnictwa w Zębowicach za lata 2020-2021.  

 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. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 24 

lutego 2022 r. 

 

 

I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 
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1. Nieokreślenie w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości opisu systemu 

przetwarzania danych, opisu systemu informatycznego zawierającego wykaz programów, 

procedur i funkcji wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad 

ochrony danych i wersji oprogramowania z datą rozpoczęcia jego eksploatacji, a ponadto 

niewprowadzenie konta 080 do wykazu kont pomimo ewidencjonowania operacji 

gospodarczych na tym koncie (protokół str. 5-7).  

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. 

 

2. Nieterminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 11 846,47 zł w 

2020 r. (protokół kontroli str. 11).  

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa i Dyrektor Gminnego Ośrodka Informacji, 

Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. 

 

3. Nieterminowe wypłacenie pracownikowi nagrody jubileuszowej, tj. 63 dni od dnia nabycia 

do niej prawa (protokół kontroli str. 16). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa i Dyrektor Gminnego Ośrodka Informacji, 

Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. 

 

 

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. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o brakujące informacje 

w zakresie opisu systemu przetwarzania danych, programowych zasad ochrony danych i 

wersji oprogramowania z datą rozpoczęcia jego eksploatacji oraz zasad funkcjonowania 

konta 080, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) i lit. c) oraz ust. 2 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.).  
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2. Zapewnić terminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań, stosownie do przepisu art. 

44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 305 ze zm.). 

 

3. Zapewnić wypłacanie nagród jubileuszowych niezwłocznie po nabyciu przez 

pracowników prawa do tych nagród, stosownie do przepisu § 4 rozporządzenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1798). 

 

 

 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 Zębowice. 
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