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Regionalna  Izba  Obrachunkowa  we  Wrocławiu,  działając  na  podstawie  art.  1

ust.1ustawyz 7 października 1992 r.  o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r.,  poz.

1113  ze zm.),  przeprowadziła  w  okresie  od  23  lutego  do  9  marca  2016  r.  kontrolę  gospodarki

finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach.

Zakres  badanych  zagadnień,  okres  objęty  kontrolą  oraz  ustalenia  przedstawiono  szczegółowo

w protokole kontroli podpisanym 10 marca 2016 r. i pozostawionym w jednostce.

Kontrola  wykazała,  obok  obowiązków  i  zadań  realizowanych  prawidłowo,  następującą

nieprawidłowość:

W obowiązującej  w  jednostce  polityce  rachunkowości nie  zawarto  przyjętych  zasad

klasyfikacji zdarzeń na kontach księgi głównej. Powyższe było niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3

lit. a ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), który

stanowi,  że  „Jednostka  powinna  posiadać dokumentację  opisującą w języku polskim przyjęte

przez  nią  zasady  (politykę)  rachunkowości,  a  w  szczególności  dotyczące  (…)  sposobu

prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej (…) przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

(...)”.

Za zaistniałą w okresie objętym kontrolą nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i art. 4 ust. 5 ustawy z 29

września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
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WNIOSKI POKONTROLNE

Przekazując powyższe do wiadomości Pani Kierownik, Regionalna Izba Obrachunkowa

we  Wrocławiu,  działając  na  podstawie  art.  9  ust.  2  ustawy  z  7  października  1992  r.

o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o podjęcie stosownych działań mających na celu

wyeliminowanie  stwierdzonej  nieprawidłowości  oraz  niedopuszczenie  do  jej  ponownego

wystąpienia w przyszłości poprzez realizację następującego wniosku:

1.  Zaktualizowanie  dokumentacji  opisującej  przyjęte  w  jednostce  zasady  rachunkowości,

stosownie  do  postanowień  art  10  ust.  1  pkt  3  lit.  a i  ust.  2  ustawy  z  29  września  1994  r.  o

rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz 330 ze zm.)

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od

dnia  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego  o  wykonaniu  wniosków  lub

o przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych  w  wystąpieniu  pokontrolnym

przysługuje  prawo  zgłoszenia  zastrzeżenia  do  Kolegium  Izby.  Zastrzeżenia  składa  właściwy

organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za

pośrednictwem  Prezesa  Izby.  Podstawą  zgłoszenia  zastrzeżenia  może  być  tylko  zarzut

naruszenia prawa poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:

Pan Wojciech Bochnak

Wójt Gminy Kondratowice
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