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Pani 

Urszula Rzepiela 

Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej 

w  Prudniku 

 

 

 

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 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 12 marca 2012 r. do 10 

kwietnia 2012 r. w Muzeum Ziemi Prudnickiej kontrolę doraźną wybranych zagadnień 

gospodarki finansowej za lata 2009-2011.  

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 Muzeum będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani dnia 13 kwietnia 2012 r. 

 

I. Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące  nieprawidłowości: 

1. Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych Muzeum Ziemi Prudnickiej – 

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury w Prudniku, tj. jednostce, która nie posiadała do tego 
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uprawnień oraz zaniechanie zatrudnienia Głównego Księgowego Muzeum Ziemi 

Prudnickiej (protokół kontroli str. 2-5). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Muzeum. 

2. Nieokreślenie w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości roku 

obrotowego i okresów sprawozdawczych wchodzących w jego skład oraz nieprawidłowe 

uregulowanie sposobu sporządzania sprawozdań finansowych w instrukcji wewnętrznej 

(protokół kontroli str. 8). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Muzeum. 

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań Muzeum (protokół kontroli str. 18-19). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Muzeum.  

4. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na nieterminowym 

przekazaniu Burmistrzowi Prudnika sprawozdań Rb-Z i Rb-N według stanu na koniec I 

kwartału 2011 roku (protokół kontroli str. 19-21). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Muzeum. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 pkt 2 

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

publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

5. Niedotrzymanie pięcioletniego terminu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności 

wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów Muzeum Ziemi 

Prudnickiej (protokół kontroli 25-26). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Muzeum. 

 

 

II. Wnioski pokontrolne.  

 

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:  
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1. Uregulować kwestię prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z dyspozycją art. 11 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 

152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz doprowadzić do zatrudnienia Głównego Księgowego 

stosownie do uregulowań zawartych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

2. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości oraz instrukcję 

wewnętrzną z uwzględnieniem przepisów art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 45 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 

1223 z późn. zm.). 

3. Wzmocnić nadzór w zakresie terminowego regulowania zobowiązań, celem 

doprowadzenia do przestrzegania przepisu art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.). 

4. Zapewnić przekazywanie Burmistrzowi Prudnika sprawozdań Rb-Z i Rb-N w terminach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 

(Dz. U. nr 43, poz. 247). 

5. Przeprowadzić bez zbędnej zwłoki komisyjną kontrolę zgodności wpisów dokumentacji 

ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów Muzeum. Zapewnić przestrzeganie w tym 

zakresie uregulowań § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. 

w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. nr 

202, poz. 2073). 

 

 

 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 
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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 Prudnika 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

                                                                                                    /--/ 

 


