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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 25.01.2010 r. do 

23.03.2010 r. w tamtejszym Starostwie Powiatowym kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej Powiatu Prudnickiego za 2009 r. oraz wybranych zagadnień za 2008 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. Dotyczy to dokonania umorzenia wartości 

niematerialnych i prawnych, zaewidencjonowania stwierdzonego niedoboru w kasie oraz 

wydania przez Starostę Prudnickiego zarządzenia wewnętrznego regulującego zasady 

pogotowia kasowego w kasach Starostwa Powiatowego. 

 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 31.03.2010 r.  
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I. Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Przeprowadzenie kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej w niepełnym zakresie, z 

naruszeniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 

szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami 

opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, (protokół kontroli str. 6-7). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta Prudnicki. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających daty dokonania operacji 

gospodarczej lub daty dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu w 

przypadku, gdy różni się ona od daty dokonania operacji, (protokół kontroli str. 10-

11). 

 nieujęciu w ewidencji księgowej niektórych należności, (protokół kontroli str. 45). 

Odpowiedzialność ponoszą były podinspektor w wydziale finansowo-budżetowym oraz 

Skarbnik Powiatu. 

3. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

 niezamieszczaniu wymaganych informacji w ogłoszeniach o przetargach dotyczących 

sprzedaży nieruchomości oraz w protokołach z przetargów, (protokół kontroli str. 37-

38), 

 niepodawaniu do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargów na zbycie 

nieruchomości oraz informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do najmu (protokół kontroli str. 39, 41), 

Odpowiedzialność ponoszą Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami oraz Starosta Prudnicki. 

4. Nieprawidłowe wykazanie danych dotyczących średniorocznej liczby etatów nauczycieli 

dyplomowanych ustalonej za okres od 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r. w sprawozdaniu z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

(protokół kontroli str. 94-95). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia. 

5. Wypłacenie nauczycielom stażystom Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku 

jednorazowego dodatku uzupełniającego w zaniżonej wysokości, co było spowodowane 
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dokonaniem nieprawidłowego podziału na poszczególne szkoły i jednostki oświatowe, dla 

których Powiat jest organem prowadzącym, różnicy między wydatkami faktycznie 

poniesionymi w 2009 r. na wynagrodzenia nauczycieli stażystów a wydatkami 

minimalnymi dla tej grupy nauczycieli, (protokół kontroli str. 98-104). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia. 

 

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. Przeprowadzić w pełnym zakresie kontrolę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej 

stosując prawidłowo zasady określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad 

samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu 

sanitarnego (Dz. U. nr 94, poz. 1097). 

2. Doprowadzić do uzupełnienia niekompletnych zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z 

przepisem art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zaksięgować prawidłowo 

wszystkie należności podlegające ujęciu w ewidencji księgowej. Zapewnić prowadzenie 

ewidencji księgową zgodnie z przepisami cyt. ustawy o rachunkowości. 

3. Wprowadzić procedury kontrolne w zakresie sporządzania i podawania do publicznej 

wiadomości dokumentów związanych ze sprzedażą i najmem nieruchomości, celem 

zapewnienia przestrzegania wymogów w tym zakresie określonych w ustawie z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, 

poz. 2603 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu 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.). 

4. Skorygować i przekazać do tut. RIO sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
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przez jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie danych dotyczących średniej liczby 

etatów nauczycieli dyplomowanych za okres od 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r. 

Sprawozdania sporządzać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U 

nr 6, poz. 35). 

5. Dokonać korekty nieprawidłowo naliczonych i wypłaconych nauczycielom stażystom 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku jednorazowych dodatków uzupełniających za 

2009 r. Przeanalizować wysokość wypłaconych nauczycielom stażystom jednorazowych 

dodatków uzupełniających w pozostałych szkołach i jednostkach oświatowych i dokonać 

ewentualnych korekt. Stosować w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie 

sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U nr 6, poz. 35). 

 

 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 wniosku pokontrolnego 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 

                                                                                                              /--/ 


