
 

 
 

 

 

Opole, dnia 19 lutego 2015 r. 

NKO.401-27/2014 

 

 

Pan 

Stanisław Belka  

Starosta Oleski  

 

 

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 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 3 listopada 2014 r. do 30 

grudnia 2014 r. w tamtejszym Starostwie Powiatowym kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej Powiatu Oleskiego za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011-2012 i 

2014. 

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 Powiatu będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30 grudnia 2014 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax  77 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 

mailto:rio@rio.opole.pl
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1. Zaniechanie w latach 2011-2013 kontroli i oceny działalności utworzonych przez Powiat 

podmiotów leczniczych, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) 

(protokół kontroli str. 15-18). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa 

i Zdrowia oraz Starosta. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

– prowadzeniu ewidencji na kontach 221 oraz 991 w niewłaściwy sposób z naruszeniem 

zasad ich funkcjonowania (protokół kontroli str. 24-25, 65-67). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor Wydziału Finansowego i Skarbnik Powiatu. 

– zastosowaniu nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej dla wpłat z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności nieruchomości (protokół kontroli str. 67-68). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Powiatu. 

– niedokonaniu wyceny materiałów objętych inwentaryzacją przeprowadzoną na dzień 

31.12.2013 r. oraz niepowiązaniu jej wyników z zapisami ksiąg rachunkowych 

(protokół kontroli str. 119-121). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Powiatu. 

Powyższa nieprawidłowość z zakresu inwentaryzacji, może wypełniać znamiona 

czynu określonego w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r., poz. 168). 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

– udzieleniu w styczniu 2013 r. zamówienia publicznego na obsługę prawną i doradztwo 

prawne o wartości 56 640,00 zł tj. przekraczającej równowartość 14 tys. euro, z 

pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (protokół kontroli str. 

89-91). 

Odpowiedzialność ponoszą Wicestarosta i Starosta. 

– nieterminowym sporządzaniu protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (protokół kontroli str. 95-97, 98-100, 104-105). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych, Wicestarosta i Starosta. 
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– niezachowaniu zasady niezwłoczności przy zamieszczaniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszeń o udzieleniu zamówień, co doprowadziło do zamieszczenia 

ogłoszenia nawet 366 dni po dacie zawarcia umowy (protokół kontroli str. 95-97, 98-

100, 104-105). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych, Wicestarosta i Starosta. 

Powyższa nieprawidłowość z zakresu publikowania ogłoszeń o udzieleniu zamówień 

może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168).  

 

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami polegające na:  

 niezamieszczeniu w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży informacji 

o powierzchni zbywanej nieruchomości (protokół kontroli str. 73). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem.  

 niezamieszczeniu w ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż nieruchomości informacji 

o zobowiązaniach i obciążeniach zbywanych nieruchomości (protokół kontroli str. 69-

70, 74). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem.  

 niezamieszczaniu w protokołach z przeprowadzonych przetargów informacji o 

obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem są zbywane nieruchomości (protokół 

kontroli str. 70, 74-75). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Mieniem. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości wymienione 

w punkcie nr 2 tiret 2 i 3 zostały w trakcie kontroli usunięte, w szczególności poprzez 

zastosowanie właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dla wpłat z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności nieruchomości oraz dokonanie wyceny materiałów objętych 

inwentaryzacją.   

 

II. Wnioski pokontrolne  

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzenia 

zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie 
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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. Podjąć działania mające na celu wypełnianie obowiązku kontroli i oceny utworzonych 

przez Powiat podmiotów leczniczych w zakresie realizacji zadań określonych w 

regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń 

zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz w 

zakresie gospodarki finansowej, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 121 ust. 3 i ust. 4 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 217 z późn. zm.).  

 

2. Wzmocnić nadzór w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 

2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289), jak i przepisów wewnętrznych w tym 

zakresie. Zaprowadzić prawidłową ewidencję kont 221 i 991, zgodną z zasadami ich 

funkcjonowania określonymi w cyt. rozporządzeniu i zakładowym planie kont. Zapewnić 

dokonywanie wyceny i rozliczenia w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacji 

materiałów stosownie do wymogów art. 27 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

 

3. Zapewnić prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z należytą 

starannością, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Przy udzielaniu 

zamówień publicznych zapewnić przestrzeganie przepisów art. 3 ust. 1 w związku z art. 4 

pkt 8 cyt. ustawy. Wdrożyć procedury, które zapewnią przestrzeganie zasady 

niezwłoczności przy zamieszczaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o 

udzieleniu zamówień, stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 cyt. ustawy, jak również 

terminowego sporządzania protokołów z przeprowadzonych postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych stosownie do przepisu art. 96 ust. 1 cyt. ustawy. 
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4. Podjąć działania, które zapewnią sporządzanie prawidłowej dokumentacji w zakresie 

zbywania nieruchomości a w szczególności zamieszczanie wszystkich wymaganych 

informacji w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w ogłoszeniach o 

przetargach na sprzedaż nieruchomości i w protokołach z tych przetargów zgodnie z 

przepisami art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), a także § 13 pkt 

3 i 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 

 

 

 

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: 

Rada Powiatu 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

  /--/ 

 


