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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 12 listopada 2009 r. do 14 

stycznia 2010 r. w tamtejszym Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

powiatu za 2008 r. oraz wybranych zagadnień za 2007 r. i 2009 r. 

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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały usunięte w trakcie kontroli: 

 skorygowano bilans Starostwa Powiatowego sporządzony na dzień 31.12.2008 r., 

 dokonano korekty nieprawidłowo naliczonych i wypłaconych diet dla radnych oraz 

ryczałtów na jazdy lokalne prywatnymi samochodami, 

 zaprzestano, niezgodnego z umową, przekazywania dotacji dla Towarzystwa Interwencji 

Społecznych w Nysie za pośrednictwem PCPR w Nysie. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 22.01.2010 r.  
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości polegające na:  

 nieprawidłowym sporządzaniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży, ogłoszeń o przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości oraz 

protokołów z przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości, (protokół kontroli 

str. 31-32, 32-33 i 33-34), 

 niepodawaniu bądź nieterminowym podawaniu do publicznej wiadomości informacji 

o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do najmu 

oraz informacji o wynikach przetargów, (protokół kontroli str. 32, 34, i 36-37). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. gospodarowania i obrotu nieruchomościami 

stanowiącymi własność powiatu, Kierownik Oddziału Gospodarki Nieruchomościami w 

Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarząd Powiatu. 

2. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niezamieszczenie w 

ogłoszeniach o zamówieniach informacji o dacie publikacji ogłoszeń w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, (protokół kontroli str. 66). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor ds. zamówień publicznych. 

3. Nieprzestrzeganie przepisów przy zlecaniu zadań publicznych z zakresu pomocy 

społecznej podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych polegające na: 

 zawarciu z Towarzystwem Interwencji Społecznych w Nysie umów na wykonywanie 

zadań z zakresu pomocy społecznej bez przeprowadzenia konkursu w sytuacji 

niespełniania przez tę jednostkę standardów, o których mowa w art. 87 ustawy o 

pomocy społecznej, (protokół kontroli str. 92-98), 

 nieokreśleniu w umowach na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej 

sposobu rozliczania dotacji, (protokół kontroli str. 110-113), 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Zarządu Powiatu, którzy zawarli wymienione 

umowy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

 nieprawidłowym rozliczeniu dotacji udzielonych Towarzystwu Interwencji 

Społecznych w Nysie z budżetu powiatu na 2008 r. poprzez przyjęcie przez Zarząd 

Powiatu sprawozdań TIS z realizacji zadań w 2008 r. bez dokonania uprzedniej ich 
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weryfikacji pod względem formalnym, prawnym i rachunkowym a także zgodności z 

celem udzielonej dotacji, (protokół kontroli str. 110-113). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Zarządu Powiatu.  

 

I I .  Wnioski pokontrolne  

 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. Wdrożyć działania kontrolne, które wyeliminują nieprawidłowości w zakresie 

sporządzania i podawania do publicznej wiadomości dokumentacji dotyczącej 

gospodarowaniem nieruchomościami. Przestrzegać w tym zakresie przepisów 

określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w rozporządzeniu z dnia 14 

września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zm.). 

2.  Zapewnić prawidłowe sporządzanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, zgodnie z 

przepisem art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

3.  Przy zlecaniu zadań z zakresu pomocy społecznej jednostkom spoza sektora finansów 

publicznych ściśle przestrzegać procedur wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze 

zm.). Określić szczegółowo sposób rozliczania dotacji w umowach na wykonywanie 

zadań z zakresu pomocy społecznej zawartych z Towarzystwem Interwencji Społecznych 

w Nysie, w tym w szczególności zasady kwalifikacji kosztów, które będą rozliczane w 

ramach dotacji, stosownie do postanowień art. 33 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy o pomocy 

społecznej. Dokonać prawidłowego rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu powiatu w 

2008 r. Towarzystwu Interwencji Społecznych w Nysie. Dotacje rozliczać zgodnie z 

ustalonymi sposobami rozliczania, stosownie do postanowień art. 126 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240). 
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 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 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                               /--/ 


