
Wrocław, 29 kwietnia 2019 roku

WK.WR.40.8.2019.112.J Pan
Dariusz Kaliński
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury

ul. Szkolna 2
58-530 Kowary

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

z dnia  7  października  1992  r.  o  regionalnych  izbach  obrachunkowych  (Dz.U. z 2016 r.

poz. 561 ze zm.) przeprowadziła w okresie od 19 do 22 marca 2019 r. kontrolę gospodarki finansowej

Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach. Zakres badanych zagadnień, okres objęty kontrolą oraz

ustalenia  przedstawiono szczegółowo w protokole  kontroli  podpisanym  25 marca 2019 r.,  którego

jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce.

Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury

wystąpiły w zakresie księgowości i sprawozdawczości:

W zakładowym Planie  Kont Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach nie ujęto konta  243

„Roszczenia  sporne”  oraz  konta  290  „Odpisy  aktualizujące  należności”,  pomimo  ich  stosowania

w jednostce.  Powyższe  naruszało  art.  10  ust.1  pkt  3  lit.  a  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.

o rachunkowości  (Dz.U  z  2017  r.  poz.  2342  ze  zm.,  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  395  ze  zm.,  obecnie

Dz.U z 2019 r.  poz.  351)  zgodnie  z  którym,  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.  Zgodnie  z  art.  10  ust.  2  ustawy

o rachunkowości politykę rachunkowości ustala w formie pisemnej i aktualizuje kierownik jednostki.

W  Miejskim  Ośrodku  Kultury  nie  utworzono  funduszu  rezerwowego,  mimo  że

obowiązek  taki  ciążył  na  jednostce  od  1  stycznia  2016  r.,  na  podstawie art.  29  ust.  1  pkt  2

ustawy  z dnia 25 października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej

(Dz.U. z 2012 r.  poz.  406  ze  zm.,  Dz.U.  z  2017  r.  poz.  862  ze  zm.,  obecnie  Dz.U.  z  2018  r.

poz. 1983 ze zm.), zgodnie z którym instytucje kultury tworzą fundusz rezerwowy.

W sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na

31  grudnia  2017  r.  oraz  wg  stanu  na  31  grudnia  2018  r.   nie  wykazano  należności
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zaewidencjonowanych na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki” (strona Wn) z tytułu wpłaconej przez

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach kaucji w wysokości 1.000 zł (na pokrycie ewentualnych szkód)

za serwer HD. Powyższe narusza § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca

2010  r.  w  sprawie  sprawozdań  jednostek  sektora  finansów  publicznych  w  zakresie  operacji

finansowych  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773) oraz § 13 ust.1 pkt 4 i  § 14 pkt 9 Instrukcji sporządzania

sprawozdań  stanowiącej  załącznik  nr  9  do  ww.  rozporządzenia,  w  myśl  których  sprawozdania

jednostkowe  sporządza  kierownik  jednostki  na  podstawie  ksiąg  rachunkowych  lub  ewidencji

księgowej danej jednostki oraz innych dokumentów dotyczących tej jednostki,  a w sprawozdaniu  

Rb-N  należy  wykazać  wartość  należności  wynikających  ze  złożonych  depozytów,  w  tym  m.in.

depozyty,  złożone  przez  jednostkę,  której  dotyczy  sprawozdanie,  w  postaci  np.  kaucji,  bez

wskazanego terminu zwrotu.

Za  zaistniałe  w  okresie  objętym  kontrolą  nieprawidłowości  i  uchybienia  odpowiedzialność

ponoszą  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  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  art.  4  ust.  5

powołanej  ustawy o rachunkowości,  Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Kultury na podstawie

art. 54 ust. 1 powołanej ustawy o finansach publicznych.

Wnioski pokontrolne

Przekazując powyższe do wiadomości Panu Dyrektorowi, Regionalna Izba Obrachunkowa

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

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

wyeliminowanie  stwierdzonych  nieprawidłowości  i  uchybień  oraz  niedopuszczenie  do  ich

ponownego wystąpienia w przyszłości, poprzez realizację następujących wniosków:

1. Aktualizowanie  przyjętych  w  jednostce  zasad  (polityki)  rachunkowości,  stosownie  do

art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), tak

by  zawierały  one  wszystkie  stosowane  w  jednostce  konta  księgowe  wraz  ze  wskazaniem

przyjętych  dla  tych  kont  zasad  klasyfikacji  zdarzeń,  zasad  prowadzenia  kont  ksiąg

pomocniczych oraz ich powiązań z kontami księgi głównej.

2. Utworzenie  funduszu  rezerwowego,  stosownie  do art.  29  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018

poz. 1983 ze zm.).

3. Wykazywanie  w  sprawozdaniach  Rb-N  o  stanie  należności  oraz  wybranych  aktywów

finansowych  danych  wynikających  z  ewidencji  księgowej,  stosownie  do  §  4  ust.  1  pkt  1
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rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r.  w sprawie sprawozdań jednostek

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773).

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

daty  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego,  o  wykonaniu  wniosków  lub

o przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych  w  wystąpieniu  pokontrolnym

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenia składa właściwy organ

jednostki kontrolowanej, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za

pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia  zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia

prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:
Pani
Elżbieta Zakrzewska
Burmistrz Miasta Kowary
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