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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 15 maja 2014 r. do 16 czerwca 

2014 r. w tamtejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kontrolę problemową 

gospodarki finansowej za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2012 i 2014. 

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 

PCPR będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 16 czerwca 2014 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości zasad 

wyceny zobowiązań, zasad klasyfikacji zdarzeń oraz zasad prowadzenia kont ksiąg 

pomocniczych (protokół kontroli str. 6), 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji konta 998 polegającym na dokonywaniu 

zapisu po stronie Wn tego konta jedynie na koniec roku, w wartości stanowiącej 

łączną wartość zrealizowanych wydatków, natomiast po stronie Ma raz w miesiącu 

lecz na podstawie nieprawidłowych zbiorczych dowodów księgowych (protokół 

kontroli str. 13), 

 błędnym wykazaniu stanu należności i zobowiązań w wysokości stanowiącej „per 

saldo” strony Wn i Ma konta syntetycznego 221, co skutkowało brakiem zgodności 

pomiędzy ewidencją syntetyczną i analityczną tego konta, a w konsekwencji 

wykazaniem w bilansie za 2013 r. nierzetelnych danych (protokół kontroli str. 16-17). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa PCPR w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. W zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania: 

 dokonywanie poprawek błędnych zapisów w książce druków ścisłego zarachowania 

poprzez zamazywanie korektorem, przerabianie bądź skreślenia bez opatrzenia ich 

podpisem i datą dokonania korekty (protokół kontroli str. 9), 

 zamieszczanie adnotacji o anulowaniu druków ścisłego zarachowania bez podania 

daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej tej czynności (protokół kontroli str. 9), 

 brak szczegółowych procedur wewnętrznych związanych z anulowaniem i 

niszczeniem druków ścisłego zarachowania (protokół kontroli str. 9-10). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownik pełniący funkcje kasjera, a z nadzoru Główna 

Księgowa. 

3. Nieprawidłowe dokumentowanie inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z 

natury poprzez: 

 sporządzanie protokołów z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, zamiast 

arkuszy spisu z natury (protokół kontroli str. 10-11), 

 dokonywanie nieprawidłowych korekt błędnych zapisów w arkuszach spisu z natury 

pozostałych środków trwałych, przez ich przerabianie oraz pozostawianie wolnych 
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miejsc w arkuszach spisowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych 

(protokół kontroli str. 20-21). 

Odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący i członkowie komisji inwentaryzacyjnej oraz 

Główna Księgowa. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w pkt 1 

tiret 1 i 3 oraz w pkt 2 tiret 3, i polegało w szczególności na: 

 doprowadzeniu przyjętych zasad rachunkowości do zgodności z przepisami ustawy o 

rachunkowości,  

 doprowadzeniu do prawidłowego funkcjonowania konta syntetycznego 221, 

 dostosowaniu zapisów Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania do 

potrzeb jednostki. 

 

 

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 przestrzeganie przepisów art. 20 ust. 1, art. 20 ust. 3 pkt 1 oraz art. 23 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 330 z późn. zm.) przy prowadzeniu ewidencji księgowej konta 998 „Zaangażowanie 

wydatków budżetowych roku bieżącego”.  

2. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących dokumentowania inwentaryzacji oraz prowadzenia ewidencji druków 

ścisłego zarachowania. Zapewnić przestrzeganie uregulowań wewnętrznych w tym 

zakresie. 
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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. 

 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

  /--/ 

Do wiadomości: 

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski 


