
 

 
 

 

 

Opole, dnia 22 maja 2015 r. 

NKO.401-6/P/2015 

 

 

Pan 

Jacek Ochmański-Burski  

Dyrektor  

Brzeskiego Centrum Kultury  

 

 

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 9 stycznia 2015 r. do 6 marca 

2015 r. w Brzeskim Centrum Kultury kontrolę problemową gospodarki finansowej za 2013 i 

2014 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011-2012. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu 

o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia 

i nieprawidłowości w działalności Brzeskiego Centrum Kultury będące głównie 

konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 24 marca 2015 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

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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1. Nieprzestrzeganie postanowień zarządzeń w sprawie procedur kontroli zarządczej 

polegające na: niedokonaniu przez wszystkich pracowników identyfikacji ryzyka i 

samooceny systemu kontroli zarządczej, niesporządzeniu analizy zbiorczej wyników 

samooceny i sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2014 r., nieokreśleniu 

mierników do zadań stałych, niepracowaniu sprawozdania zbiorczego z realizacji wartości 

mierników za I półrocze 2014 r. i za 2014 r., niesporządzeniu sprawozdania z realizacji 

zadań, celów i mierników za I półrocze 2013 i 2014 (protokół kontroli str. 8-12). 

Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. artystycznych i Dyrektor. 

2. Niezapewnienie efektywnej kontroli zarządczej, w szczególności poprzez 

niewprowadzenie skutecznych mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych 

i gospodarczych w zakresie dotyczącym: 

 sposobu dokumentowania spełnienia przez pracowników warunków niezbędnych do 

przyznania dodatku specjalnego (protokół kontroli str. 76-77) 

 określenia przejrzystych, jednolitych i dostępnych dla wszystkich zainteresowanych 

podmiotów zasad określających sposób współpracy, organizacji, rozliczania 

wspólnych wydarzeń kulturalnych, realizowanych pod szyldem BCK na rzecz i w 

ramach struktury innych podmiotów gospodarczych (protokół kontroli str. 56-58) 

 braku bieżącej analizy metrażu wynajmowanej powierzchni (protokół kontroli str. 55-

56, 59-60, 64-65) 

 realizacji zadań remontowych w budynku BCK bez odpowiedniego i rzetelnego 

określenia przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu i kosztów a także realizacja 

zadania w trakcie którego dopuszczono do nieodbierania robót częściowych, pomimo 

istnienia takiego obowiązku (protokół kontroli str. 92-112), 

 określenia reguł dotyczących zakupu materiałów służących do przeprowadzenia 

remontów i ich rozdysponowania dla osób i firm wykonujących usługi remontowe 

(protokół kontroli str. 113-116) 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor. 

3. Nieprzestrzeganie elementarnych przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 braku dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, w 

szczególności sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz procedur i środków 

chroniących zapisy księgowe przed modyfikacją, zniszczeniem lub ukryciem 

(protokół kontroli str. 16-18, 22-23), 
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 prowadzeniu ksiąg rachunkowych w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel, który 

nie zapewniał automatycznej kontroli ciągłości zapisów i nie przenosił obrotów lub 

sald oraz nie zapewniał wydrukom komputerowym ksiąg rachunkowych 

automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz 

sumowania na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym a także zapisy 

księgowe nie były chronione i nie posiadały cech trwałego zapisu (protokół kontroli 

str. 19-23), 

 niezapewnieniu kontroli kompletności zbiorów danych systemu rachunkowości oraz 

parametrów przetwarzania danych, braku zapewnienia możliwości uzgodnienia 

obrotów dziennika z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, braku 

zapewnienia wymogu automatycznego nadawania numerów pozycji, pod którą zapisy 

księgowe były wprowadzone do dziennika oraz braku danych pozwalających na 

ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu (protokół kontroli str. 19-24), 

 gromadzeniu oraz przechowywaniu dokumentacji księgowej w sposób 

niegwarantujący jej naruszenia i zniszczenia oraz integralności i ochrony przed 

niedozwolonymi zmianami, czy też wiążący się z możliwością jej zagubienia 

(protokół kontroli str. 19-24), 

 braku chronologii zapisów w urządzeniach księgowych (protokół kontroli str. 20-23, 

27-28), 

 niebieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w szczególności polegającym na 

ujmowaniu wpłat i wypłat gotówką oraz czekami w innych dniach niż faktyczne 

dokonanie operacji (protokół kontroli str. 31-33, 42), 

 dokonywaniu zapłaty na podstawie nie zatwierdzonych do zapłaty dowodów 

księgowych (protokół kontroli str. 36), 

 nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 234 – pozostałe rozrachunki z 

pracownikami (protokół kontroli str. 37-38) 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi były Główny Księgowy i 

Dyrektor. 

 nieprzestrzeganiu przepisów wewnętrznych w zakresie prawidłowego 

dokumentowania wpłat i wypłat gotówkowych, zatwierdzania dowodów księgowych 

stanowiących podstawę wypłaty zaliczek oraz gromadzenia dokumentacji związanej z 

realizacją zadań remontowych (protokół kontroli str. 25-27, 38-41, 97, 106) 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor 
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4. Naruszenie podstawowych zasad przeprowadzania i dokumentowania inwentaryzacji 

polegające na: 

 nieprzeprowadzeniu na dzień 31.12.2013 r. inwentaryzacji aktywów i pasywów, a w 

szczególności sald następujących kont: 020, 070, 080, 220, 223, 229, 230, 237, 249, 

800, 846, 850, 860 (protokół kontroli str. 46-47), 

 przeprowadzeniu inwentaryzacji należności ujętych na koncie 201 za 2013 rok, w 

sposób niezgodny z ustawą o rachunkowości (protokół kontroli str. 43-45), 

 nieprzeprowadzeniu inwentaryzacji zobowiązań ujętych na koncie 202 za 2013 rok 

(protokół kontroli str. 46), 

 nieudokumentowaniu przeprowadzenia inwentaryzacji należności i zobowiązań oraz 

aktywów i pasywów za 2014 r. (protokół kontroli str. 48-49). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi były Główny Księgowy i Dyrektor. 

Wskazane powyżej nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w 

ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 168). 

5. Nieprawidłowości związane z wynajmowaniem pomieszczeń BCK polegające na: 

 nienaliczaniu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od podmiotów 

wynajmujących pomieszczenia (protokół kontroli str. 54, 61-62) 

Odpowiedzialność ponosi były Główny księgowy oraz Dyrektor. 

 ustalaniu stawek za wynajem pomieszczeń niezgodnie z przyjętym cennikiem 

(protokół kontroli str. 65-67) 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor. 

6. Nieprawidłowe sporządzenie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za 2013 r. 

(protokół kontroli str. 54-55). 

Odpowiedzialność ponosi były Główny księgowy oraz Dyrektor. 

7. Sprzedaż środka trwałego tj. przenośnego zadaszenia scenicznego z naruszeniem 

obowiązku sporządzenia wyceny oraz przeprowadzenia przetargu (protokół kontroli str. 

67-69). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor. 

8. Zaciągnięcie dwóch pożyczek w łącznej wysokości 300 000,00 zł pomimo, iż pożyczki 

nie są wymienione w statucie BCK jako źródła finansowania działalności (protokół 

kontroli str. 70-72). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor.  
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9. Naruszenie regulaminu wynagradzania pracowników polegające na przyznaniu dodatku 

funkcyjnego nieuprawnionym pracownikom (protokół kontroli str. 74-75). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor. 

10. Nieterminowe opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za październik 2014 roku 

(protokół kontroli str. 81-82). 

Odpowiedzialność ponosi były Główny księgowy oraz Dyrektor. 

Nieopłacenie w terminie składki na ubezpieczenie społeczne może wypełniać znamiona 

czynu określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

11. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

– udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem był zakup usługi 

polegającej na wykonaniu koncertu, z pominięciem stosowania ustawy Prawo 

Zamówień publicznych poprzez zawarcie umowy na kwotę 63 000,00 zł netto 

(protokół kontroli str. 84-86). 

 udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem był zakup usług 

remontowych, z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, 

poprzez zawarcie 3 odrębnych umów na łączną kwotę 91 270,86 zł netto (protokół 

kontroli str. 91-98),  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor. 

 udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem był zakup usług 

remontowych, z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, 

poprzez zawarcie 9 odrębnych umów na łączną kwotę 130 271,44 zł netto, co 

stanowiło równowartość 30 834,21 euro (protokół kontroli str. 99-113). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor. 

Nieprawidłowość wymieniona w tiret 3 może wypełniać znamiona czynu określonego w 

ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

12. Poniesienie kosztów w wysokości przekraczającej granicę kwot określonych w planie 

finansowym jednostki na 2014 r. (protokół kontroli str. 116-117). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z 

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 
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Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto stwierdzoną przez kontrolujących 

nieprawidłowość wymienioną w punkcie 2, poprzez doprowadzenie do chronologicznego 

ujmowania operacji gotówkowych w raportach kasowych. 

 

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.  Przestrzegać wewnętrznych uregulowań w zakresie procedur kontroli zarządczej. Podjąć 

działania w zakresie funkcjonowania skutecznej kontroli zarządczej poprzez ustanowienie 

lub wzmocnienie istniejących mechanizmów zapewniających realizację celów i zadań 

zgodnie z prawem, efektywnie, oszczędnie i terminowo, stosownie do dyspozycji art. 68 

ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) W szczególności określić i wprowadzić procedury 

dotyczące: dokumentowania podstawy przyznawania dodatku specjalnego, przejrzystych, 

jednolitych i dostępnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów zasad 

określających sposób współpracy, organizacji, rozliczania wspólnych wydarzeń 

kulturalnych, realizowanych pod szyldem BCK na rzecz i w ramach struktury innych 

podmiotów gospodarczych, metrażu wynajmowanych pomieszczeń, instrukcji udzielania 

zamówień publicznych, zakupu oraz wydawania materiałów służących do 

przeprowadzenia remontów oraz gromadzenia dokumentacji związanej z tą działalnością. 

2. Wzmocnić działania nadzorcze i kontrolne w zakresie rachunkowości celem zapewnienia 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Doprowadzić dokumentację opisującą 

politykę rachunkowości do zgodności z wymogami wynikającymi z art. 10 cyt. ustawy o 

rachunkowości, dostosować ją do potrzeb jednostki, w tym prawidłowo opisać zasady 

funkcjonowania wszystkich kont, na których księgowane są operacje gospodarcze. 

Wdrożyć program do obsługi finansowo-księgowej, spełniający wymagania określone w 

ustawie o rachunkowości. Zapewnić przestrzeganie art. 14 i art. 23 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy 

o rachunkowości w zakresie zachowania chronologii i kompletności zapisów w dzienniku. 
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Doprowadzić do prawidłowego prowadzenia ewidencji konta 101. Założyć ewidencję 

analityczną do konta 234. Księgi rachunkowe prowadzić w sposób sprawdzalny i bieżący 

mając na względzie przepisy art. 24 cyt. ustawy o rachunkowości. Wzmocnić 

przestrzeganie wewnętrznych regulacji takich jak instrukcja kasowa oraz obiegu 

dokumentów 

3. Wprowadzić skuteczne procedury, które zapewnią przestrzeganie przepisów art. 26 

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

330 z późn. zm.) w zakresie prawidłowego i terminowego inwentaryzowania wszystkich 

aktywów i pasywów podlegających inwentaryzacji. 

4. Zapewnić przestrzeganie regulacji z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zakresie 

ustalania należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny oraz 

wynajmowanie pomieszczeń zgodnie ze stawkami ustalonymi w cenniku.  

5. Deklaracje na podatek od nieruchomości sporządzać stosownie do przepisów ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 

poz. 849 z późn. zm.) oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego. Prawidłowo 

wykazać powierzchnie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

6. Sprzedaży środków trwałych dokonywać w drodze przetargu stosownie do przepisu art. 

27 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) w związku 

z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1384) po uprzednim dokonaniu wyceny. 

7. Przestrzegać zapisów statutu w zakresie źródeł finansowania działalności stosownie do 

przepisu art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.). 

8. Dodatek funkcyjny wypłacać zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem 

wynagradzania.  

9. Zapewnić przestrzeganie obowiązku terminowego opłacania składek na ubezpieczenie 

społeczne, stosownie do przepisów art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ). 

10. Zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość 30 000 euro udzielać 

wyłącznie z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z przepisem 

art. 3 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 8 ustawy. 
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11. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad realizacją planu finansowego jednostki celem 

niedopuszczenia do ponoszenia kosztów z przekroczeniem granic kwot określonych w 

planie finansowym. Stosować w tym zakresie przepisy art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 

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 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: 

Burmistrz Brzegu 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


