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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) przeprowadziła w dniach od 5 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r. w 

Strzeleckim Ośrodku Kultury kontrolę doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej 

za lata 2010 – 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 Ośrodka Kultury będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Na uwagę zasługuje fakt, że nieprawidłowości dotyczące niewystawienia not odsetkowych z 

tytułu nieterminowej zapłaty należności, stwierdzone przez kontrolujących, zostały w trakcie 

kontroli usunięte poprzez wystawienie i wysłanie ich do kontrahentów. 

 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani  w dniu 17.12.2012 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieokreśleniu w przepisach wewnętrznych: 

 metod wyceny pasywów i niektórych aktywów oraz zasad ustalania wyniku 

finansowego, 

 przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń na części wskazanych w protokole 

kontroli kont, 

 wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 

nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich 

funkcji, 

 opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz procedur lub funkcji wraz 

z opisem algorytmów i parametrów,  

 wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, 

(protokół kontroli str. 6 - 7). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka Kultury. 

 prowadzeniu ewidencji operacji gospodarczych na kontach nieprzewidzianych w 

obowiązującym zakładowym planie kont (protokół kontroli str. 9 – 10). 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa i Dyrektor Ośrodka. 

2. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej polegające na: 

 ujmowaniu w ewidencji księgowej konta 130 – „Kasa środków pieniężnych” operacji, 

w tym także pobrania środków czekiem z banku, pod inną datą, niż data ujęcia danego 

zdarzenia w raportach kasowych (protokół kontroli str. 13-16), 

Odpowiedzialność ponosi Główna Księgowa. 

  ujęciu w treści raportu kasowego operacji pod datą dokumentu, a nie pod datą 

dokonania wypłaty (protokół kontroli str. 13-14) 

Odpowiedzialność ponosi młodszy referent w dziale księgowości, a z nadzoru Główna 

Księgowa. 

3. Wystawianie faktur za wykonane usługi po terminie wskazanym w umowie, co w 

konsekwencji spowodowało opóźnienie w zapłacie należności (protokół kontroli str. 27 – 

28). 

Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. administracyjno – kadrowych, Główna Księgowa 

i Dyrektor. 
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I I .  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: 

1. Wzmocnić nadzór w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania zasad 

wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. 

U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte 

zasady rachunkowości o brakujące elementy, zgodnie z przepisem art.10 ust.1 pkt 2, 

art.10 ust.1 pkt 3a, pkt 3b i pkt 3c cyt. ustawy o rachunkowości. Określić przyjęte 

zasady klasyfikacji zdarzeń na wszystkich kontach na których prowadzona jest 

ewidencja. Zapewnić prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych na kontach 

przewidzianych w obowiązującym zakładowym planie kont. 

2. Zapewnić przestrzeganie instrukcji kasowej w zakresie sporządzania raportów 

kasowych. Na koncie 130 „Kasa środków pieniężnych” dokonywać księgowań zgodnie 

z faktycznym przebiegiem operacji gospodarczych. Przestrzegać w tym zakresie 

przepisu art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

3. Wzmocnić nadzór w zakresie wystawiania faktur za wykonane usługi zgodnie z 

postanowieniami umownymi, celem zapewnienia terminowej zapłaty należności. 

Przestrzegać w tym zakresie przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 406) 

 

 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. 
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 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 Strzelec Opolskich 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 

 


