
 

 
 

 

 

Opole, dnia 16 września 2013 r. 

NKO.401-28/2013 

 

 

Pan 

Wiesław Mazek  

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkolnictwa 

w Otmuchowie  

 

 

 

 

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 28 maja 2013 r. do 19 lipca 2013 r. w 

Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie kontrolę problemową gospodarki finansowej za 

2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011 i 2013. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie będące głównie konsekwencją 

nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 19 lipca 2013 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

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
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1. Zatrudnienie na stanowisku p.o. Głównego Księgowego Zespołu Obsługi Szkolnictwa w 

Otmuchowie osoby, która nie spełnia wymaganych przepisami warunków w zakresie 

wykształcenia posiadanego przez Głównego Księgowego (protokół kontroli str. 3-4). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor ZOS.  

2. Nieudokumentowanie wyników inwentaryzacji środków na rachunkach bankowych ZOS 

według stanu na dzień 31.12.2012 r. (protokół kontroli str. 16-17). 

Odpowiedzialność ponosi p.o. Głównego Księgowego oraz Dyrektor ZOS. 

3. Nieprawidłowe ustalenie wartości pięciu zamówień publicznych na dowóz dzieci i 

młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Otmuchów, z uwzględnieniem 

wartości podatku od towarów i usług (protokół kontroli str. 30, 32-33, 34-35, 36 oraz 37). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor ZOS. 

4. Nienaliczenie i niewypłacenie pracownikowi należnej diety z tytułu odbycia podróży 

służbowej (protokół kontroli str. 28). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor oraz p.o. Głównego Księgowego ZOS. 

 

 

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. Przy obsadzaniu stanowiska Głównego Księgowego niezależnie od powierzonej funkcji 

respektować przepisy art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w szczególności w zakresie 

wymaganego wykształcenia.  

2. Zapewnić prawidłowe dokumentowanie wyników inwentaryzacji środków na rachunkach 

bankowych, stosownie do przepisów art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). 
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3. Przy określaniu wartości zamówień publicznych zapewnić przestrzeganie przepisu art. 32 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r., poz. 907). 

5. Wypłacić pracownikowi zaległą należność z tytułu diety w kwocie 11,50 zł. Zapewnić 

prawidłowe wypłacanie diet należnych pracownikom z tytułu podróży służbowych 

stosownie do przepisu § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1670). 

 

 

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: 

Burmistrz Otmuchowa  

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


