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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 26 kwietnia 2022 r. do 2 czerwca 2022 r. kontrolę 

doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Korfantowie za lata 2018-2022. 

 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 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie będące 

głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

2 czerwca 2022 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Do dnia 10 kwietnia 2022 r. w kontrolowanej jednostce nie opracowano i nie wprowadzono 

w życie Regulaminu Organizacyjnego określającego organizację wewnętrzną instytucji 

kultury (protokół kontroli str. 6-7). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka. 

 

2. Nieprawidłowości w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wykazu 

zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych 

z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji 

całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych oraz opisu systemu 

przetwarzania danych, opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz 

programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz  

z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym 

w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania 

oraz wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji (protokół kontroli  

str. 7-8). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka. 

b) niezachowaniu chronologii zapisów zdarzeń oraz kolejności numeracji zapisów  

w dzienniku prowadzonym dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Korfantowie  (protokół kontroli str. 12-15). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa Ośrodka. 

 

 Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto nieprawidłowość wymienioną 

w punkcie nr 2 lit. a), poprzez wydanie zarządzenia Nr 08/05/2022 Dyrektora Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie z dnia 24 maja 2022 r., którym 

uzupełniono brakujące informacje w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. 

Ponadto nieprawidłowość wskazana w pkt nr 1 została usunięta przed rozpoczęciem kontroli 

poprzez wydanie zarządzenia Nr 6/2022 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Korfantowie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania Miejsko-

Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie Regulaminu 

Organizacyjnego, w którym określono organizację wewnętrzną tej instytucji kultury. 
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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 o pełne 

wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli, a w szczególności o realizację 

następującego wniosku:  

 Zapewnić chronologiczne ujęcie zdarzeń oraz kolejne numerowanie zapisów  

w dzienniku prowadzonym dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Korfantowie, stosownie do przepisów art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września  

1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze 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 wniosku pokontrolnego w nim zawartego lub 

przyczynach jego 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. 

 

   Zastępca Prezesa 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

              Aleksandra Bieniaszewska 
 

 

 
Do wiadomości: 

Burmistrz Korfantowa. 
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