
 

 
 

 

 

Opole, dnia 5 lutego 2014 r. 

NKO.401-16/2013 

 

 

Pan 

Andrzej Buła 

Marszałek 

Województwa Opolskiego 

 

 

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 2 września 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. w 

tamtejszym Urzędzie Marszałkowskim kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Województwa Opolskiego za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2009-2011 i 2013. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

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

dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności Województwa Opolskiego będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 10.12.2013 r. 

Formułując wystąpienie pokontrolne wzięto pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia złożone 

pismem Znak: BKT.1710.24.2013 z dnia 12.12.2013 r. przez Marszałka Województwa 

Opolskiego.  

 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 niezachowaniu wymogu chronologii oraz kolejności numeracji zapisów w dzienniku 

„Jednostka” (JEDN) (protokół kontroli str. 22-23). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Referatu Księgowości i Sprawozdawczości 

dokonujący zapisów w dziennikach, z nadzoru Kierownik Referatu Księgowości i 

Sprawozdawczości,  

– nieprawidłowym dokonywaniu poprawek na drukach podróży służbowych, w 

szczególności poprzez zaklejanie części druków podróży służbowej (protokół kontroli 

str. 130). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy Referatu Księgowości i Sprawozdawczości, 

którzy dokonywali nieprawidłowych poprawek, z nadzoru Kierownik Referatu 

Księgowości i Sprawozdawczości. 

2. Nieprawidłowe wyliczanie należnych kosztów związanych z odbyciem podróży 

służbowych poza granice kraju (protokół kontroli str. 131-132). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Księgowości i Sprawozdawczości, a z 

nadzoru Kierownik tego Referatu. 

3. Naruszenie przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami polegające na: 

 nieprawidłowym ustaleniu terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym 

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na postawie art. 34 ust. 1 pkt 

1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (protokół kontroli str. 103-104), 

 niezachowaniu wymogów w zakresie terminów podawania do publicznej 

wiadomości ogłoszeń o przetargach i rokowaniach dotyczących sprzedaży 

nieruchomości (protokół kontroli str. 105-107), 

 wyznaczeniu nieprawidłowego terminu wniesienia wadium (protokół kontroli str. 

107-108), 

 określeniu kwoty zaliczki w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w wysokości 

zaniżonej o 15 000 zł (protokół kontroli str. 108). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Inspektor Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, a z tytułu nadzoru Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami – Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i 
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Gospodarki Nieruchomościami oraz Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i 

Gospodarki Nieruchomościami.  

 nieujęciu informacji o obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem są 

sprzedawane nieruchomości, w ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż 

nieruchomości (protokół kontroli str. 104-105). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i 

Gospodarki Nieruchomościami będący Przewodniczącym Komisji Przetargowej 

oraz Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami.  

 niesporządzaniu protokołów w przypadkach, w których przetarg zakończył się 

wynikiem negatywnym (protokół kontroli str. 109-110). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący komisji przetargowej. 

 

4. Zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego w wysokości przekraczającej kwotę wydatku 

określoną w planie finansowym jednostki oraz dokonanie wydatku z przekroczeniem 

granicy wielkości wydatku określonego w planie finansowym o kwotę 9 000 zł 

(protokół kontroli str. 31-34, 121-123). 

Odpowiedzialność ponoszą były Marszałek Województwa, Członek Zarządu, Dyrektor 

Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki oraz Skarbnik. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w ustawie 

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168). 

 

5. Nieprzekazanie do organu nadzoru podjętych w latach 2010-2013 przez Zarząd 

Województwa Opolskiego uchwał w sprawie udzielenia pożyczek (protokół kontroli str. 

61-62). 

Odpowiedzialność ponosi Starszy Specjalista, a z nadzoru były i obecny Dyrektor 

Departamentu Finansów oraz były i obecny Skarbnik. 

 

6. Nieterminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ sporządzonych 

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 i 2012 r. (protokół kontroli str. 64-69). 

Odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy: Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 

Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu, Publicznego Samodzielnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. 
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Koszarowskiego, Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych im. ks. Biskupa J. Nathana w Branicach, Centrum Terapii Nerwic Moszna-

Zamek, Ośrodka Leczenia Odwykowego Woskowice Małe. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów, o których mowa w 

ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). 

 

7. Dopuszczenie do przekroczenia ustawowych wskaźników zadłużenia Województwa 

Opolskiego w 2012 roku (protokół kontroli str. 71-72). 

Odpowiedzialność ponosi były Zarząd Województwa Opolskiego oraz były Skarbnik. 

 

8. Naruszenie przepisów w zakresie rozliczania dotacji udzielonych z budżetu 

Województwa Opolskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

polegające na nieprawidłowej kontroli sprawozdań z wykonania zadań publicznych oraz 

nieprzestrzeganiu postanowień „Regulaminu rozliczania dotacji na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe oraz kontroli realizacji tych zadań” 

(protokół kontroli str. 182-194). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki 

rozliczający dotacje, z nadzoru Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Sportu, 

Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki.  

 

9. Sporządzenie planu wykorzystania zasobów nieruchomości Województwa Opolskiego, 

który nie spełniał wszystkich wymogów ustawowych (protokół kontroli str. 204-206). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i 

Gospodarki Nieruchomościami, z nadzoru Dyrektor Departamentu Geodezji, 

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to m. in. nieprawidłowości wymienionych w 

punktach 2 i 7 i polegało w szczególności na: 

– skorygowaniu oraz wypłaceniu różnic wynikających z błędnych wyliczeń dotyczących 

poleceń wyjazdów służbowych nr 86/2012, 113/2012, 43/2011, 136/2011, 
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– zapewnieniu przestrzegania limitu zadłużenia Województwa wynikającego z 

przepisów art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) na koniec I, II i III kwartału 2013 r. 

 

 

II. Wnioski pokontrolne  

W celu usunięcia stwierdzonych 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. Zapewnić przestrzeganie zasad wynikających z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) 

w zakresie zachowania chronologii i kolejności numerowania zapisów w dziennikach. 

Zaprzestać dokonywania poprawek na drukach podróży służbowej w sposób niezgodny z 

przepisem art. 22 ust. 3 cyt. ustawy o rachunkowości. 

 

2. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, 

poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.). W wykazach nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży zamieszczać prawidłowy termin do złożenia wniosku przez 

osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na postawie art. 34 

ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cyt. ustawy. Przestrzegać terminów podawania do publicznej 

wiadomości ogłoszeń o przetargach i rokowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości 

stosownie do terminów określonych w § 6 ust. 1 w związku z § 30 cyt. rozporządzenia 

oraz art. 38 ust. 2 cyt. ustawy. Zapewnić ustalanie kwot zaliczek w rokowaniach w 

prawidłowej wysokości, zgodnie z § 4 ust. 2 w związku z § 25 ust. 2 cyt. rozporządzenia. 

Przestrzegać ustalania właściwego terminu wnoszenia wadium, stosownie do § 4 ust. 6 

cyt. rozporządzenia. W treści ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości 

zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w § 13 pkt 3 i pkt 4 cyt. 
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rozporządzenia. Przestrzegać przepisów dotyczących obowiązku sporządzania 

protokołów z przetargów, o którym mowa w § 10 ust. 1 wymienionego rozporządzenia. 

 

3. Zapewnić przestrzeganie przepisu art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

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

zaciąganych zobowiązań pieniężnych oraz przepisu art. 254 pkt 3 tej ustawy przy 

dokonywaniu wydatków budżetowych. 

 

4. Stosownie do art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) zapewnić przedkładanie organowi 

nadzoru, tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu uchwał podjętych przez Zarząd 

Województwa Opolskiego, które objęte są zakresem nadzoru Izby. 

 

5. Podjąć działania, które doprowadzą do przestrzegania przez dyrektorów SP ZOZ-ów 

obowiązku terminowego sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ 

stosownie do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 

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

operacji finansowych (Dz. U. nr 43, poz. 247 z późn. zm.).  

 

6. Wzmocnić nadzór nad prawidłowym rozliczaniem dotacji udzielonych z budżetu 

Województwa Opolskiego na realizację zadań publicznych wskazanych w przepisach 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Zapewnić rzetelną 

kontrolę sprawozdań złożonych przez podmioty wykonujące ww. zadania z 

zastosowaniem wytycznych wskazanych w Zarządzeniu 62/2012 Marszałka 

Województwa Opolskiego z dnia 21 marca 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia 

Regulaminu rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe oraz kontrola realizacji tych zadań. Kontrolę i ocenę realizacji zadań 

dokonywać w pełnym zakresie, określonym w przepisie art. 17 cyt. ustawy. 

 

7. Doprowadzić do sporządzenia prawidłowego planu wykorzystania wojewódzkiego 

zasobu nieruchomości, zawierającego wszystkie elementy wskazane w art. 23 ust. 1d 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji obowiązku wynikającego z 

przepisu art. 25d w związku z art. 25 ust. 2 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
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1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 

z późn. zm.). 

 

 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: 

Sejmik Województwa Opolskiego 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


