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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 lutego 2013 r. do 25 lutego 2013 r. w 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich kontrolę 

problemową gospodarki finansowej za 2011 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2010 i 2012. 

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.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolującego 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to złożenia przez księgową prowadzącą obsługę 

kasy oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone jej pieniądze i 

inne wartości oraz zmiany zapisów Regulaminu wynagradzania pracowników w zakresie 

terminu wypłaty premii dla pracowników. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 25.02.2013 r. 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

45 — 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 

Tel. centr. 077 453 86 36,37 

Tel/Fax  077 453 73 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

mailto:rio@rio.opole.pl


 2 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. nieprawidłowości w zakresie niedostosowania 

przepisów wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawa z zakresu rachunkowości oraz 

do potrzeb jednostki, polegające na:  

 zamieszczeniu w zakładowym planie kont obowiązującym w jednostce, kont służących 

do księgowania operacji niewystępujących w tej jednostce oraz zapisów nieprawidłowo 

regulujących zasady klasyfikacji zdarzeń na kontach 130 i 201 (protokół kontroli str. 3-

5),  

 nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wykazu 

zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych, 

opisu systemu przetwarzania danych oraz aktualnej wersji oprogramowania (protokół 

kontroli str. 4-5), 

 zamieszczeniu nieaktualnych zapisów w Instrukcji kasowej w zakresie sporządzania 

dowodów RK i KP (protokół kontroli str. 6), 

 ujęciu w Instrukcji inwentaryzacyjnej zapisów dotyczących inwentaryzacji należności 

sprzecznych z ustawą o rachunkowości (protokół kontroli str. 6-7). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor CKZiU w Strzelcach Opolskich. 

 

 

I I .  Wniosek pokontrolny 

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 a w szczególności o realizację 

następującego wniosku: 

Dostosować dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości do wymogów art. 10 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330) oraz 

do potrzeb jednostki. W zakładowym planie kont ujmować jedynie konta służące do 

księgowania operacji gospodarczych występujących w jednostce, stosownie do przepisów § 

15 ust. 1 rozporządzenia 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 
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siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 289). 

W opisie klasyfikacji zdarzeń na koncie 130 uwzględnić specyfikę jednostki, a w zakresie 

konta 201 tj. rozrachunków z kontrahentami ewidencję prowadzić zgodnie z dyspozycją art. 

20 ust. 1 ustawy o rachunkowości w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

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

Instrukcji kasowej, a zasady przeprowadzania inwentaryzacji należności określone w 

Instrukcji inwentaryzacyjnej dostosować do wymogów art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

 

 

 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 wniosku pokontrolnego w nim zawartego 

lub przyczynach jego 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:  

Starosta Powiatu Strzeleckiego 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                
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