
 
 

Opole, dnia 25 kwietnia 2022 r. 

NKO.401-24/2022 

 

Pani 

Kamila Sebastian 

p.o. Dyrektora  

Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pokoju 

 

 

 

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 14 lutego 2022 r do 25 lutego 2022 r. kontrolę 

doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju 

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 Inspektorowi kontroli stwierdzono nieprawidłowości  

w działalności Biblioteki będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

1 marca 2022 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 
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Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-24/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

1. Nieprawidłowe ustalenie okresów zatrudnienia uprawniających pracownika do 

zwiększonego dodatku za wieloletnią pracę, co spowodowało zaniżenie jego 

wynagrodzenia za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2022 r. o łączną kwotę 

1 380,37 zł (protokół kontroli str. 13-15).  

Odpowiedzialność ponosi Główna księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju. 

 

2. Przyznanie nagrody uznaniowej p.o. Dyrektora w wysokości 4 740,00 zł w trakcie jej 

pobytu na urlopie macierzyńskim, co pozostaje w sprzeczności z art. 31 pkt 5 ustawy  

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) (protokół kontroli str. 17-18). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Pokój.  

 

 Na uwagę zasługuje fakt, że wyżej wymienione nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolującego zostały w trakcie kontroli usunięte, co w szczególności polegało na:  

− dokonaniu naliczenia i wypłaty wyrównania zaniżonego wynagrodzenia pracownikowi 

z tytułu nieprawidłowego ustalenia dodatku za wieloletnią pracę, w wysokości  

1 380,37 zł, za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2022 r. oraz zastosowaniu od  

1 lutego 2022 r. przy dokonywaniu naliczenia wynagrodzenia prawidłowo ustalonej 

wysokości dodatku stażowego, 

− dokonaniu w dniu 25 lutego 2022 r. przez p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pokoju zwrotu nagrody uznaniowej. 

 

 W związku z usunięciem wskazanych nieprawidłowości oraz z niestwierdzeniem 

innych nieprawidłowości kwalifikujących się do zamieszczenia w niniejszym wystąpieniu 

pokontrolnym, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu odstępuje od sformułowania 

wniosków pokontrolnych. 

 

   Zastępca Prezesa 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

              Aleksandra Bieniaszewska 
 

 

Do wiadomości: 

Wójt Gminy Pokój 
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