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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 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 18 listopada 2013 r. do 17 

grudnia 2013 r. w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach 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 17.12.2013 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 wersji 

oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki 

oraz niewskazaniu w wykazie programów stosowanego programu komputerowego 

płacowo-kadrowego (protokół kontroli str. 12), 

 niedostosowaniu zapisów zakładowego planu kont do obowiązujących przepisów prawa 

oraz do potrzeb jednostki w zakresie kont: 080, 101, 201, 222, 224, 229, 720, 751, 760, 

998 (protokół kontroli str. 9-11), 

 niedostosowaniu zapisów Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów 

księgowych do potrzeb jednostki. Część zapisów Instrukcji odnosi się do Urzędu Gminy 

w Domaszowicach zamiast do OPS w Domaszowicach (protokół kontroli str. 12-14), 

 księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont: 130, 

221, 222, 223, 229, 980 (protokół kontroli str. 23-27, 33-35). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy, były Kierownik OPS oraz Zastępca 

Kierownika OPS. 

 prowadzeniu dzienników, które nie zawierają danych pozwalających na ustalenie osoby 

odpowiedzialnej za treść zapisów (protokół kontroli str. 18), 

 sporządzaniu zestawień obrotów i sald nie zawierających sald oraz sum sald na dzień 

otwarcia ksiąg rachunkowych (protokół kontroli str. 18-19). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy. 

 wykazaniu w bilansie za 2012 r. nieprawidłowych danych w zakresie zobowiązań 

wobec budżetów, z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz 

zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (protokół kontroli str. 30-31).  

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz Zastępca Kierownika OPS. 

2. Naruszenie przepisów z zakresie ustalania wynagrodzeń, polegające na: 

 określeniu w Regulaminie wynagradzania Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Domaszowicach, dla niektórych pracowników niższych wymagań kwalifikacyjnych w 

zakresie wykształcenia i stażu pracy, niż minimalne wymagania określone w 

rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 

(protokół kontroli str. 36-39). 
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Odpowiedzialność ponosi były Kierownik OPS. 

 określeniu w Regulaminie wynagradzania uregulowań dotyczących wynagrodzenia 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (protokół kontroli str. 39). 

Odpowiedzialność ponosi były Kierownik OPS. 

 przyznaniu aspirantowi pracy socjalnej posiadającemu XII kategorię zaszeregowania 

wynagrodzenia zasadniczego w wysokości przekraczającej maksymalną kwotę 

wynagrodzenia przewidzianą dla tej kategorii (protokół kontroli str. 40). 

Odpowiedzialność ponosi były Kierownik OPS. 

 naliczeniu i wypłacie dodatków za wieloletnią pracę w innym terminie niż termin 

nabycia przez pracowników praw do wyższej stawki dodatku (protokół kontroli str. 41). 

Odpowiedzialność ponosi były Kierownik OPS. 

Na uwagę zasługuje fakt, że nieprawidłowość wymieniona w pkt 2 tiret 3, została w trakcie 

kontroli usunięta poprzez dokonanie zmiany kategorii zaszeregowania pracownika z kategorii 

XII na kategorię XIII.  

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 stosownie do przepisu 

art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz dostosować ją, jak również przepisy wewnętrzne 

regulujące gospodarkę finansową Ośrodka do potrzeb jednostki, z uwzględnieniem 

przepisów cyt. ustawy oraz 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 

Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Zapewnić prowadzenie prawidłowej ewidencji kont: 130, 221, 

222, 223, 229, 980 zgodnie z zasadami ich funkcjonowania określonymi w cyt. 
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rozporządzeniu i w zakładowym planie kont. Zapewnić prawidłowe prowadzenie 

dzienników i zestawień obrotów i sald, z zastosowaniem przepisów art. 14 ust. 4 oraz art. 

18 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy o rachunkowości. Zobowiązania w bilansie wykazywać 

zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do cyt. rozporządzenia. Podjąć działania 

nadzorcze i kontrolne w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania zasad 

wynikających z przepisów o rachunkowości. 

2. Określić w Regulaminie wynagradzania Ośrodka wymagania kwalifikacyjne pracowników 

z uwzględnieniem minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla poszczególnych 

stanowisk, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 

marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 z późn. zm.). Dostosować wadliwe zapisy 

Regulaminu wynagradzania 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 skorygowanie wypłaconych dodatków za 

wieloletnią pracę z uwzględnieniem prawidłowego terminu nabycia przez pracowników 

prawa do wyższej stawki dodatku. Dodatki za wieloletnią pracę wypłacać zgodnie z § 7 

ust. 1 cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 

 

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. 

Do wiadomości: 

Wójt Gminy Domaszowice 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 


