
 
 

 
Opole, dnia 13 grudnia 2006 r. 

 
 
NKO-401-38/06       
 
        Pan 

        Wojciech Piszczałka 

        Przewodniczący Zarządu 
Komunalnego Związku  
Wodno-Ściekowego  
Ligota Dolna 56 
46-200 Kluczbork  

         
 

    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 Opolu, działając na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z dnia 7 

października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. 

nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 11 października 2006 r. do 6 

listopada 2006 r. w tamtejszym Związku kontrolę problemową gospodarki finansowej za 

2004-2005 oraz I półrocze 2006 r.  

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 Związku będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 13 listopada 2006 r.  

I.    U s t a l e n i a   k o n t r o l i 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niedopełnienie obowiązku opracowania procedur kontroli finansowej w zakresie 

celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,  

(protokół kontroli str. 5-6). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Zarządu. 
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2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych oraz przepisów wewnętrznych polegające m.in. na: 

− nieopracowaniu pełnej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, a w 

szczególności na braku w niej zasad wyceny aktywów i pasywów, zasad prowadzenia 

ewidencji analitycznej niektórych kont, wykazu zbiorów danych tworzących księgi 

rachunkowe, opisu systemu przetwarzania danych i systemu służącego do ochrony 

danych i ich zbiorów (protokół kontroli str. 3-5), 

− nieprowadzeniu dziennika i zestawień obrotów i sald kont księgi głównej w zakresie 

ewidencji budżetu oraz nieprowadzenie zestawienia sald kont analitycznych (protokół 

kontroli str. 66, 69), 

− braku zgodności pomiędzy ewidencją analityczną i syntetyczną prowadzoną do 

rachunku bieżącego (protokół kontroli str. 52-53), 

− nieprowadzeniu ewidencji analitycznej wg podziałek klasyfikacji budżetowej do kont 

901 i 902 oraz w zakresie dochodów do konta 131 (protokół kontroli str. 66, 67-68). 

Odpowiedzialność ponoszą była i obecna Główna Księgowa oraz Przewodniczący 

Zarządu.  

3. Nieodprowadzanie części przyjętych do kasy dochodów na rachunek bankowy oraz 

wydatkowanie ich bezpośrednio z kasy, 

(protokół kontroli str. 7-8, 10-11, 14). 

4. Niewykazanie w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N za 2004 r., sprawozdaniu Rb-27S, Rb-N, 

Rb- 28S oraz Rb-Z za 2005 r., sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S za I półrocze 2006 r. 

niektórych należności i zobowiązań Związku,  

(protokół kontroli str. 25, 29-30, 35). 

Odpowiedzialność ponosi była i obecna Główna Księgowa oraz Przewodniczący Zarządu. 

5. Nieprawidłowe naliczenie dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2004 r. oraz 2005 r., 

co spowodowało ich wypłatę w wysokości zawyżonej o łączną kwotę 197,40 zł, 

(protokół kontroli str. 45-47). 

Odpowiedzialność ponosi Księgowa, Inspektor ds. kadr i administracji oraz była i obecna 

Główna Księgowa.  
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6. Nieterminowe opłacanie składek na ZUS za miesiąc luty, marzec i maj 2004 r., marzec, 

kwiecień i grudzień 2005 r. oraz marzec 2006 r. Powyższe skutkowało koniecznością 

zapłacenia odsetek za zwłokę w wysokości łącznej 400,13 zł,  

(protokół kontroli str. 47-48).  

Opłacenie składek na ZUS z przekroczeniem terminu zapłaty może wyczerpywać 

znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

Odpowiedzialność ponosi była i obecna Główna Księgowa oraz Przewodniczący Zarządu.  

7. Doraźne wykorzystywanie środków z ZFŚS na pokrywanie bieżących wydatków Związku 

w okresie 2004, 2005 i I połowie 2006 r. Środki te w późniejszym terminie były zwracane 

na rachunek ZFŚS, 

(protokół kontroli str. 49-50). 

Odpowiedzialność  ponosi była i obecna Główna Księgowa oraz Przewodniczący 

Zarządu. 

8. Dokonywanie wydatków w wysokości przekraczającej kwoty określone w planie 

finansowym, 

(protokół kontroli str. 53-58). 

Wymieniona nieprawidłowość może wyczerpywać znamiona naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 

Odpowiedzialność ponosi była Główna Księgowa oraz Przewodniczący Zarządu. 

I I .  W n i o s k i   p o k o n t r o l n e  

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i 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. Opracować pisemne procedury w zakresie kontroli finansowej oraz zapewnić ich 

przestrzeganie stosownie do przepisu art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).  

2. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bezwzględnie przestrzegać zasad 
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rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, 

poz. 1020). Uzupełnić dokumentację opisująca przyjęte zasady rachunkowości oraz 

zaprowadzić brakujące księgi rachunkowe.   

3. Zaprzestać praktyki wydatkowania uzyskanych dochodów bezpośrednio z kasy. W toku 

realizacji planu finansowego stosować zasady gospodarki finansowej określone w 

przepisie art. 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 

249, poz. 2104 z późn. zm.). 

4.  Wzmocnić nadzór nad sprawozdawczością budżetową. Przestrzegać zasad sporządzania 

sprawozdań budżetowych, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U. nr 115, poz. 

781). Skorygować błędnie sporządzone sprawozdania budżetowe.  

5. Dokonać rozliczenia nadpłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2004 r. i 

2005 r. Ustalając wysokość dodatkowych wynagrodzeń rocznych przestrzegać przepisów 

ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. nr 160 poz. 1080 z późn. zm.). 

6. Przestrzegać obowiązku terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne 

stosownie do przepisów art. 47 ust. 1 pkt  2  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137 poz. 887 z późn. zm.). 

7. Zaprzestać praktyki przeznaczania środków z ZFŚS na wydatki bieżące Związku. Środki 

zgromadzone na rachunku ZFŚS przeznaczać wyłącznie na zadania określone w ustawie z 

dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 

1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.).  

8. Wdrożyć działania nadzorcze i kontrolne w celu wyeliminowania nieprawidłowości 

polegających na dokonywaniu wydatków przekraczających kwoty określone w planie 

finansowym. Wydatki realizować zgodnie z przepisem art. 138 pkt 3 ustawy  z dnia 30 

czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).  
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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. 

Do wiadomości: 
Zgromadzenie Związku 

 
 

Zastępca Prezesa 
Franciszek Firmuga 

/--/ 


