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WK.WR.40.20.2018.412.J Pani
Maria Bokun
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
w Kobierzycach

ul. Ludowa 7
55-040 Kobierzyce

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  5  do  18  czerwca  2018  r.,  kontrolę  gospodarki  finansowej

Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach. Zakres badanych zagadnień, okres objęty kontrolą

oraz  ustalenia  przedstawiono szczegółowo w protokole  kontroli,  podpisanym 20 czerwca  2018 r.,

którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce.

Stwierdzone  w  wyniku  kontroli  nieprawidłowości  i  uchybienia  wystąpiły  w  szczególności

w zakresie niżej wskazanych zagadnień:

Księgowości i sprawozdawczości

Obowiązująca  w  Kobierzyckim  Ośrodku  Kultury  polityka  rachunkowości  (wprowadzona

zarządzeniem  nr  18/1/2010  z  8  czerwca  2010  r.  ze  zm.)  nie  zawierała  opisu  przyjętych  zasad

klasyfikacji  zdarzeń  oraz  opisu  zasad  prowadzenia  kont  ksiąg  pomocniczych  i  ich  powiązania

z kontami  księgi  głównej,  w załączniku nr  2 do polityki  zawarto jedynie  zapis  szczegółowy opis

operacji  podlegających  księgowaniu  na  kontach  syntetycznych  oraz  powiązania  kont  określonych

w załączniku  nr  1  do  niniejszego  zarządzenia  zawiera  „Plan  Kont  z  komentarzem  dla  instytucji

kultury” autorstwa U. Pietrzak, wyd. ODDK, Gdańsk 2010. Było to niezgodne z art.10 ust. 1 pkt 3 lit.

a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm. oraz Dz.U. z 2018

r. poz. 395 ze zm.) w świetle którego 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: zakładowego planu kont, ustalającego wykaz

kont  księgi  głównej,  przyjęte  zasady  klasyfikacji  zdarzeń,  zasady  prowadzenia  kont  ksiąg

pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy

o rachunkowości kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, o której

mowa w ust. 1. 

Wynik finansowy, osiągniętą stratę za 2017 r. w kwocie 29.260,41 zł przeksięgowano na konto

809-02 „Fundusz nabyty” pod datą 31 grudnia 2017 r. Tymczasem roczne sprawozdanie finansowe

Kobierzyckiego Ośrodka Kultury do dnia 20 czerwca 2018 r. nie zostało zatwierdzone  przez organ
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zatwierdzający.  Zgodnie  z  art.  53  ust.  4  ustawy  o  rachunkowości  podział  lub  pokrycie  wyniku

finansowego  netto  jednostek  niezobowiązanych  do  poddania  badaniu  rocznego  sprawozdania

finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

A zgodnie art. 29 ust. 5 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  862  ze  zm.)  roczne  sprawozdanie  finansowe  instytucji  kultury

zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe

zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Zobowiązania wynikające z dwóch faktur  wystawionych w styczniu 2018 r. na  łączną  kwotę

1.419,25 zł na koncie 202 „Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw, robót i usług” pod datą 31

grudnia  2017  r.  ujęto  w  wysokości  1.009,03  zł  (proporcjonalnej  do  kosztów roku  2017  r.)  oraz

w styczniu 2018 r. w wysokości 410,22 zł. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości w księgach

rachunkowych  jednostki  należy  ująć  wszystkie  osiągnięte,  przypadające  na  jej  rzecz  przychody

i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie

od terminu ich  zapłaty.  Zobowiązania  natomiast  ujmuje  się  w ewidencji  księgowej  na  podstawie

dowodów  księgowych  stosownie  do  treści  przepisu  art.  20  ust.  1  i  ust.  2  pkt  1  ustawy

o rachunkowości,  w  świetle  którego  do  ksiąg  rachunkowych  okresu  sprawozdawczego  należy

wprowadzić,  w postaci  zapisu,  każde  zdarzenie,  które  nastąpiło  w tym okresie  sprawozdawczym

i podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji

gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi": zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów. 

Na podstawie umowy o karty przedpłacone MasterCard z 1 czerwca 2017 r. korzystano z karty

płatniczej,  pomimo iż  Wójt  Gminy Kobierzyce,  stosownie  do  art.  247 ust.  3  ustawy o  finansach

publicznych, nie określił dla instytucji zasad korzystania z przedmiotowej karty.

Za  zaistniałe  w  okresie  objętym  kontrolą  nieprawidłowości  i  uchybienia  odpowiedzialność

ponoszą: Dyrektor KOK na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych  ( Dz.U. z 2017 r.  poz. 2077 ze zm.) i  Główna Księgowa na podstawie art.  54 ust.  1

powołanej ustawy o finansach publicznych. 

WNIOSKI POKONTROLNE

Przekazując  powyższe  do wiadomości  Pani  Dyrektor,  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  nieprawidłowości  oraz  niedopuszczenie  do  ich  ponownego  wystąpienia

w przyszłości poprzez realizację następujących wniosków:

1. Przestrzeganie przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.

395 ze zm.) a w szczególności w zakresie:
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a) zaktualizowania  przez  kierownika  jednostki  polityki  rachunkowości  o  przyjęte  zasady

klasyfikacji  zdarzeń,  zasady  prowadzenia  kont  ksiąg  pomocniczych  oraz  ich  powiązania

z kontami księgi głównej stosownie do art.10 ust.1 pkt 3 lit. a i ust. 2 ustawy,

b) wprowadzania  do  ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego w postaci  zapisu,  każdego

zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym gdzie podstawą zapisów w księgach

rachunkowych  są  dowody  księgowe  stwierdzające  dokonanie  operacji  gospodarczej,  zwane

dalej "dowodami źródłowymi": zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów stosownie do art.

20 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy,

c) pokrywanie  wyniku  finansowego  za  dany  rok  budżetowy  (i  dokonywanie  stosownych

księgowań) dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający

stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy.

2. Nie  korzystanie  z  karty  płatniczej  do  momentu  przyjęcia  przez  Wójta  Gminy  Kobierzyce

stosownych zasad i sposobu korzystania z kart płatniczych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury.

Do wiadomości:
Pan 
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
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