
 

 
 

 

 

Opole, dnia 18 lutego 2014 r. 

NKO.401-38/2013 

 

 

Pan 

Władysław Podróżny 

Prezes Spółki 

Wodociągi i Kanalizacja w Białej 

Sp. z o.o. 

 

 

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) przeprowadziła w dniach od 12 listopada 2013 r. do 23 grudnia 2013 r. w 

tamtejszej Spółce kontrolę doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2010 

– 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 uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności Spółki będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 23.12. 2013 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax  77 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE 

ul. Oleska 19a 

mailto:rio@rio.opole.pl
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- braku w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości (zakładowym planie 

kont) 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 daty rozpoczęcia eksploatacji posiadanych wersji 

oprogramowania (protokół kontroli str. 5 - 6). 

Odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu. 

- nieterminowym ewidencjonowaniu w księgach rachunkowych operacji gospodarczych 

dot. podwyższenia kapitału zakładowego (protokół kontroli str. 8 – 13). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy. 

2. Niedostosowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu w okresie od 21.10.2011 r. do 

31.12.2011 r. do zasad wynagradzania członków Zarządu określonych przez Zgromadzenie 

Wspólników w uchwale nr 14/2011 z dnia 21.10.2011 r. (protokół kontroli str. 18 - 19). 

Odpowiedzialność ponosi Rada Nadzorcza. 

3.  W zakresie podróży służbowych: 

- brak na poleceniach wyjazdu służbowego czasu trwania podróży służbowych, co 

uniemożliwia stwierdzenie poprawności dokonanych rozliczeń wyjazdów służbowych 

(protokół kontroli str. 23-24). 

Odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu i Główny Księgowy. 

- nienaliczenie i niewypłacenie należnych diet pracownikowi (protokół kontroli str. 24). 

Odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu. 

- bezpodstawny zwrot kosztów przejazdu w wysokości 400,52 zł, pomimo iż podróż 

odbywała się samochodem służbowym (protokół kontroli str. 25 - 26). 

Odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu. 

- niepomniejszenie kwoty ryczałtu na jazdy lokalne o nieobecności w pracy z tytułu 

podróży służbowej trwającej 8 godz. (protokół kontroli str. 26 – 27). 

Odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu i Główny Księgowy. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolującego 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

punktach 1 tiret pierwszy, 3 tiret drugi, trzeci, czwarty i polegało w szczególności na: 
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–  uzupełnieniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości (zakładowego planu 

kont) o brakujące elementy, 

–  zwrocie bezpodstawnie wypłaconych kosztów przejazdu oraz nadpłaconego ryczałtu na 

jazdy lokalne oraz wypłaty należnych diet.  

 

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. Zapewnić terminowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach 

rachunkowych zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o  

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

2. Na etapie ustalania i zmiany wynagrodzenia członków Zarządu bezwzględnie przestrzegać 

zasad wynagradzania określonych przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z dyspozycją 

art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 254 z późn. zm.) oraz § 26 

pkt 14 umowy Spółki. 

3. Zapewnić prawidłowe rozliczanie podróży służbowych zgodnie z zasadami określonymi w 

przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. 

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 167) stosownie do postanowień Regulaminu Wynagradzania obowiązującego w 

kontrolowanej jednostce. 

 

 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. 
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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: 

- Rada Nadzorcza 

- Burmistrz Białej 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

  /--/ 

 


