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Kłębanowice 9A
59-160 Radwanice 

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

z 7 października  1992  r.  o  regionalnych  izbach  obrachunkowych  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  561),

przeprowadziła  w  okresie  od  20  listopada  do  1  grudnia  2017  r.,  kontrolę  gospodarki  finansowej

Zakładu Usług Komunalnych w Radwanicach. Zakres badanych zagadnień, okres objęty kontrolą oraz

ustalenia  przedstawiono szczegółowo w protokole  podpisanym 1  grudnia  2017 r. i pozostawionym

w jednostce. 

Pozytywnie należy ocenić gotowość do współpracy z kontrolującymi pracowników Zakładu,

którzy przygotowywali materiały do kontroli, udzielali niezbędnych wyjaśnień.

Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: 

W przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości Zakładu Usług Komunalnych w Radwanicach,

wprowadzonych  zarządzeniem Nr 12/2013 z 30 kwietnia 2013 r. (ze zm.) Kierownik Zakładu nie

zawarł  opisu  systemu  przetwarzania  danych  oraz  opisu  systemu  informatycznego,  zawierającego

wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem

algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod

zabezpieczenia dostępu do danych i  systemu ich przetwarzania, a ponadto wersji  oprogramowania

i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. Było to niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z 29 września

1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm., obecnie

Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.). 

WNIOSEK POKONTROLNY

Przekazując  powyższe  do  wiadomości  Panu  Kierownikowi,  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  stwierdzonych  nieprawidłowości  oraz  niedopuszczenie  do  ich

ponownego wystąpienia w przyszłości poprzez realizację następującego wniosku:
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1. Przestrzeganie  przepisów ustawy  z  29  września  1994 r.  o  rachunkowości  (Dz.U.  z  2017 r.

poz. 2342 ze zm.), w szczególności w zakresie określenia w przyjętych w jednostce zasadach

(polityce)  rachunkowości  opisu  systemu  przetwarzania  danych  oraz  opisu  systemu

informatycznego,  zawierającego  wykaz  programów,  procedur  lub  funkcji,  w  zależności  od

struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad

ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich

przetwarzania,  a  ponadto  określenia  wersji  oprogramowania  i  daty  rozpoczęcia  jego

eksploatacji, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy.

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  wniosku  lub

o przyczynach  jego  niewykonania.  Do  wniosku  zawartego  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 
Paweł Piwko
Wójt Gminy Radwanice
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