
 
 

 

Opole, dnia 1 czerwca 2009 r.  

 

NKO-401-3/09  

 

Pan 

Józef Kozina 

Starosta Głubczycki 

      

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 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 4 marca 2009 r. do 21 

kwietnia 2009 r. w tamtejszym Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

powiatu za 2008 rok, oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2007 rok. 

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 gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

     Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczyło to między innymi: 

     - zaprowadzenia ewidencji analitycznej do konta 902 –„wydatki budŜetu” do paragrafów   

klasyfikacji wydatków, 

- wypłacenia pracownikom zaniŜonej kwoty naleŜności z tytułu podróŜy słuŜbowych poza 

granice   kraju, 

- uzupełnienia procedur kontroli o zagadnienie związane z kontrolą zadań zleconych z 

zakresu pomocy społecznej, 

- ustalenia prawidłowej wysokości wynagrodzenia Głównej Księgowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 14 maja 2009 r. 
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I.  Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Starostwo Powiatowe 

1. Naruszenie przepisów ustawy o pomocy społecznej przy zlecaniu zadań z zakresu 

pomocy społecznej i udzielaniu dotacji polegające na:  

− niezamieszczeniu ogłoszenia o otwartym konkursie w prasie lokalnej (protokół 

kontroli str. 47- 48), 

− niezachowaniu obowiązku upublicznienia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z 

trzydziestodniowym wyprzedzeniem w przypadku wywieszenia ogłoszenia na tablicy 

ogłoszeń i zamieszczenia w bip (protokół kontroli str. 47 - 48), 

− nieprzeprowadzeniu okresowej kontroli i oceny realizacji zleconego zadania z zakresu 

pomocy społecznej (protokół kontroli str. 51 - 52). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta Powiatu. 

2. Podpisanie przez Zarząd Powiatu porozumień w sprawie powierzenia zadań publicznych 

powiatu Gminie Baborów i Kietrz pomimo braku stosownej uchwały Rady Powiatu, 

(protokół kontroli str. 53 - 54). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta i Wicestarosta Powiatu. 

3. Naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych polegających na: 

− niezłoŜeniu wymaganego oświadczenia przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 

Klisinie w trybie art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych (protokół kontroli str. 66); 

− dokonaniu w umowie dotyczącej rozbudowy DPS w Radyni filii DPS Klisino, zmiany 

wysokości zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy oraz w drodze aneksu 

nieuzasadnionej zmiany terminu zakończenia realizacji zadania (protokół kontroli str. 

69 - 70, 70 - 72); 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor DPS w Klisinie; 

PowyŜsze nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 ust. 4 

oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14 poz. 114 z późn. zm.); 

− dokonaniu zmian w umowach o udzielenie zamówienia na termomodernizację 

budynków oraz modernizację kotłowni w Zespole Szkół Mechanicznych w 

Głubczycach z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych (protokół 

kontroli str. 76 – 77 i 78 – 80). 

         Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych.  
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 PowyŜsza nieprawidłowość moŜe wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 ust. 6 

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

publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14 poz. 114 z późn. zm.). 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach 

1. Nieprawidłowe opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości 

polegające m.in. na: 

− nieokreśleniu w dokumentacji wykazu zbioru danych tworzących księgi rachunkowe 

na informatycznych nośnikach danych oraz braku opisu systemu informatycznego 

(protokół kontroli str. 95), 

− nieustaleniu w zakładowym planie kont obowiązku prowadzenia ewidencji 

analitycznej do konta 201 – „rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” w podziale na 

kontrahentów oraz obowiązku prowadzenia ewidencji pozabilansowej w ramach konta 

980 – „plan finansowy wydatków budŜetowych” (protokół kontroli str. 96). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główny Księgowy PCPR. 

2. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej polegające na braku w zestawieniu 

obrotów sald, sald poszczególnych kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych oraz braku 

w zapisach dokonywanych w księgach rachunkowych opisu, skrótu lub kodu operacji 

gospodarczych, 

(protokół kontroli str. 96 - 97). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główny Księgowy PCPR. 

I I .  W n i o s k i  p o k o n t r o l n e  

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i 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. Wyeliminować praktykę zawierania porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego w sprawie powierzenia zadań publicznych bez wcześniejszego wyraŜenia przez 

Radę Powiatu w drodze uchwały zgody na przekazanie tych zadań zgodnie z dyspozycją 
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wynikającą z art. 12 pkt 5 w związku z art. 5 cyt. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). 

2. Przy zlecaniu zadań z zakresu pomocy społecznej innym podmiotom przestrzegać 

wszystkich wymogów przeprowadzania konkursu ofert określonych w art. 26  - 29 ustawy 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 

728 z późn. zm.). Dokonywać kontroli i oceny wykonania zleconych zadań z zakresu 

pomocy społecznej stosownie do przepisów art. 34 cyt. ustawy.  

3. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z naleŜytą starannością z 

zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Przestrzegać obowiązku 

składania oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wykluczenie z 

postępowania przez wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu, stosownie 

do dyspozycji art. 17 ust. 2 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonywać 

zmian umów o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w przepisach 

ustawy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach 

1. Dostosować dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, w tym zakładowy plan 

kont do wymogów wynikających z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 12 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).  

2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej. Księgi 

rachunkowe prowadzić zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów cyt. ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości. 

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 zagroŜone jest karą grzywny. 
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Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeŜeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeŜeń moŜe być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Rada Powiatu 
 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 

 
 


