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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 9 marca 2015 r. do 9 kwietnia 

2015 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w 

Skoroszycach kontrolę problemową gospodarki finansowej za 2013 rok oraz wybranych 

zagadnień za 2014 r. 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 jednostki będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 15 kwietnia 2015 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieustaleniu zasad (polityki) rachunkowości w poszczególnych gminnych jednostkach 

oświatowych, a w zamian stosowaniu w tych jednostkach zasad rachunkowości 

ustalonych przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 

w Skoroszycach (protokół kontroli str. 3-4). 

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chróścinie, 

Dyrektor Zespołu Szkół w Skoroszycach, Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Makowicach, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzinie oraz Kierownik 

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w 

Skoroszycach. 

− nieuregulowaniu w zakładowym planie kont Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach zasad klasyfikacji zdarzeń w 

zakresie kont: 141 – „Środki pieniężne w drodze” i 720 – „Przychody z tytułu 

dochodów budżetowych” (protokół kontroli str. 5). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz Kierownik GZEASiP w 

Skoroszycach. 

 niesporządzaniu zestawień obrotów dzienników częściowych za poszczególne okresy 

sprawozdawcze (protokół kontroli str. 5-6). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz Kierownik GZEASiP w 

Skoroszycach. 

 wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych operacji gospodarczych w innych okresach 

sprawozdawczych niż okresy, w których operacje te faktycznie nastąpiły (protokół 

kontroli str. 7-8). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy GZEASiP w Skoroszycach. 

 dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających daty dokonania operacji 

gospodarczej oraz określenia rodzaju dowodu księgowego stanowiącego podstawę 

zapisu i jego daty (protokół kontroli str. 8). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy GZEASiP w Skoroszycach. 

 ewidencjonowaniu operacji dotyczących przepływu środków pieniężnych między 

bankiem i kasą z pominięciem konta 141 - „Środki pieniężne w drodze” pomimo, że 
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konto to uwzględnione było w wykazie kont księgi głównej obowiązującego 

zakładowego planu kont (protokół kontroli str. 9). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy GZEASiP. 

 nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 229 - „Pozostałe rozrachunki 

publiczno-prawne”, wbrew zasadom określonym w zakładowym planie kont (protokół 

kontroli str. 11-12). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy GZEASiP. 

 księgowaniu rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników niezgodnie z 

obowiązującymi w jednostce zasadami klasyfikacji zdarzeń, tj. z zastosowaniem konta 

240 – „Pozostałe rozrachunki” (protokół kontroli str. 13-14). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz Kierownik GZEASiP w 

Skoroszycach. 

 nieujęciu w księgach rachunkowych środków pieniężnych w kwocie 158 000,00 zł, 

które na dzień 31.12.2013 r. znajdowały się na rachunku bankowym Zespołu, przez co 

dokonane zapisy księgowe nie były rzetelne, bowiem nie odzwierciedlały stanu 

rzeczywistego (protokół kontroli str. 17-18). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz Kierownik GZEASiP w 

Skoroszycach oraz Skarbnik i były Wójt Gminy. 

 nieujawnieniu istniejącej różnicy inwentaryzacyjnej między stanem rzeczywistym 

środków pieniężnych znajdujących się na dzień 31.12.2013 r. na rachunku bankowym 

Zespołu a stanem wykazanym w księgach rachunkowych (protokół kontroli str. 17-

18). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz Kierownik GZEASiP w 

Skoroszycach. 

 

2. Nieokreślenie w Regulaminie wynagradzania wymagań kwalifikacyjnych pracowników 

oraz określenie w nim warunków wynagradzania kierownika jednostki pomimo 

ustawowego wyłączenia możliwości określenia warunków wynagradzania pracowników 

zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (protokół kontroli str. 21-22). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

 niewezwaniu wykonawcy, który w określonym terminie nie złożył wymaganego przez 

zamawiającego dokumentu potwierdzającego spełnienie jednego z warunków udziału 
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w postępowaniu, do jego złożenia w wyznaczonym terminie (protokół kontroli str. 25-

26). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 

 zawarciu w protokole postępowania o udzielenie zamówienia nieprawidłowej 

informacji dotyczącej wartości zamówienia (protokół kontroli str. 26). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 

 zmianie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie terminu 

realizacji zamówienia pomimo, że nie zostały spełnione warunki dopuszczające 

przedłużenie terminu wykonania umowy, a więc dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy (protokół kontroli str. 27-29). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik GZEASiP w Skoroszycach oraz Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Makowicach. 

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). 

 

 

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. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących rachunkowości, w tym ustalenie zasad (polityki) rachunkowości w gminnych 

jednostkach oświatowych przez Dyrektorów tych jednostek, stosownie do przepisów art. 

10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Uzupełnić zakładowy plan kont o zasady klasyfikacji 

zdarzeń w zakresie kont: 141 – „Środki pieniężne w drodze” i 720 – „Przychody z tytułu 

dochodów budżetowych” stosownie do wymogu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit a 

ustawy o rachunkowości. Doprowadzić do przestrzegania przepisu art. 14 ust. 3 cyt. 

ustawy poprzez zapewnienie sporządzania za dany okres sprawozdawczy zestawienia 
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obrotów dzienników częściowych, grupujących zdarzenia według ich rodzajów. Zapewnić 

wprowadzenie w postaci zapisu do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego 

każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, stosownie do 

przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zapewnić dokonywanie kompletnych 

zapisów księgowych, tj. zawierających co najmniej dane określone w art. 23 ust. 2 ustawy 

o rachunkowości. Operacje gospodarcze dotyczące przepływu środków pieniężnych 

między bankiem i kasą oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników księgować 

zgodnie z zasadami funkcjonowania kont 141 oraz 231 określonymi w rozporządzeniu 

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 289) oraz w zakładowym planie kont. 

Zaprowadzić konta ksiąg pomocniczych do konta 229 - „Pozostałe rozrachunki publiczno-

prawne” stosownie do wymogów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

rachunkowości oraz zasad funkcjonowania tego konta określonych w ww. rozporządzeniu 

oraz zakładowym planie kont. Zapewnić prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób 

rzetelny stosownie do przepisów art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy o 

rachunkowości. Inwentaryzację środków pieniężnych przeprowadzać z należytą 

starannością a różnice inwentaryzacyjne wyjaśniać i rozliczać w księgach rachunkowych 

tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji, stosownie do wymogów 

art. 27 ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości. 

 

2. Treść Regulaminu wynagradzania pracowników doprowadzić do zgodności z przepisem 

art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) poprzez określenie w nim wymagań 

kwalifikacyjnych pracowników oraz z przepisami art. 77² § 5 i art. 241
26

 § 2 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) 

poprzez usunięcie zapisów dotyczących warunków wynagradzania kierownika jednostki. 

 

3. Zapewnić przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przy udzielaniu 

zamówień publicznych. Stosownie do przepisu art. 26 ust. 3 cyt. ustawy wzywać 

wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
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zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. W protokołach postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego zamieszczać prawidłowe dane określone w § 2 ust. 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. nr 223, poz. 1458). 

Przestrzegać zakazu dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacji 

gdy nie zostały spełnione warunki takiej zmiany określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawartego w 

art. 144 ust. 1 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 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 Skoroszyce 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

  /--/ 

 


