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Pan 

Józef Sebesta 

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 

2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 2 grudnia 2009 r. do 24 

lutego 2010 r. w tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 2008 

rok oraz wybranych zagadnień za lata 2007 i 2009. 

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 będące konsekwencją błędnej interpretacji przepisów prawa. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte, dotyczy to podjęcia uchwały w sprawie 

wynagrodzenia Marszałka Województwa oraz rozliczenia kosztów podróży pracowników i 

kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 29 marca 2010 r. 

Pismem z dnia 7 kwietnia 2010 r. złożył Pan dodatkowe wyjaśnienia do treści 

protokołu dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypłaty nagrody jubileuszowej, wykazania 

stanu kont w bilansie oraz wydatków na podróże służbowe. Wyjaśnienia te zostały wzięte pod 

uwagę przy formułowaniu wystąpienia pokontrolnego. 
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Tel. centr. 453 - 86 - 36, 37 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

Urząd Marszałkowski 

1. Niezgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz obowiązującą  

w jednostce instrukcją inwentaryzacyjną postępowanie przy inwentaryzacji kasy oraz 

depozytów polegające na: 

 nieprawidłowym zinwentaryzowaniu depozytów, 

 nieudokumentowaniu inwentaryzacji kasy oraz depozytów na arkuszach spisu  

z natury, 

(protokół kontroli str. 40 - 42). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej. 

2. Naruszenie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych polegające na 

nieterminowym odprowadzeniu należnych składek wynikających z deklaracji 

korygujących za miesiąc styczeń i luty 2008 r., 

(protokół kontroli str. 101-103). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Zespołu Płac, a z tytułu niewłaściwego nadzoru 

Dyrektor Departamentu Finansów. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 14 

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.). 

3. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rozliczania kosztów podróży służbowych 

polegające na: 

 nieegzekwowaniu terminowego rozliczania kosztów podróży przez pracowników 

(protokół kontroli str. 105, 109), 

 nienaliczeniu bądź błędnym naliczeniu należnych pracownikom diet z tytułu odbytej 

podróży służbowej (protokół kontroli str. 106-107), 

 nieegzekwowaniu zamieszczania daty rozliczenia kosztów zagranicznych podróży 

służbowych (protokół kontroli str. 109-110), 

 nieterminowym rozliczaniu zaliczek udzielonych na odbycie zagranicznych podróży 

służbowej (protokół kontroli str. 110). 

Odpowiedzialność ponoszą delegowani pracownicy rozliczający koszty podróży oraz 

inspektor Referatu Księgowości.  
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4. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie polegające na nieuwzględnieniu we wzorze ogłoszenia 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego 

przeznaczonego do publikacji w prasie wszystkich wymaganych informacji, 

 (protokół kontroli str. 117-120, 129-130). 

Odpowiedzialność ponosi Marszałek Województwa Opolskiego. 

5. Nieterminowe ujęcie w ewidencji księgowej wartości rozliczonych dotacji spowodowane 

sięgającym 9 miesięcy opóźnieniem w przekazywaniu do Departamentu Finansów 

informacji o wykorzystaniu i rozliczeniu kwot udzielonych dotacji, 

(protokół kontroli str. 132-133). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki. 

6. Niezgodne ze stanem faktycznym, fikcyjne potwierdzanie pod względem merytorycznym 

wykonania zawartych umów dotyczących promocji Województwa Opolskiego, 

(protokół kontroli str. 144-148). 

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu 

i Turystyki. 

7. Niesporządzenie aktualnego planu wykorzystania zasobów nieruchomości Województwa 

Opolskiego, 

(protokół kontroli str. 216-217). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii. 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na: 

 określeniu wartości szacunkowej zamówienia w kwocie brutto (protokół kontroli str. 

256), 

Odpowiedzialność ponosi osoba sporządzająca wniosek o zatwierdzenie trybu 

udzielenia zamówienia, 

 sporządzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób umożliwiający 

złożenie przez jednego wykonawcę dwóch ofert w jednym postępowaniu 

przetargowym (protokół kontroli str. 256-258), 

 przechowywaniu dokumentacji przetargowej w sposób niegwarantujący zachowania 

jej nienaruszalności (protokół kontroli str. 259-260), 
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 nieprawidłowym sporządzeniu protokołu z przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 268). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor WUP. 

2. Nieprawidłowe ustalenie podstawy naliczenia nagród jubileuszowych pracownikom, 

      (protokół kontroli str. 252-255).  

Odpowiedzialność ponosi osoba dokonująca wyliczenia podstawy nagrody jubileuszowej. 

 

II. 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: 

Urząd Marszałkowski 

1. Podczas inwentaryzacji kasy objąć spisem z natury wszystkie znajdujące się tam papiery 

wartościowe bez względu na formę przechowywania. Przestrzegać w tym zakresie 

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

2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz uregulowań wewnętrznych w zakresie 

inwentaryzacji kasy oraz depozytów w niej przechowywanych. 

2. Przestrzegać obowiązku terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne 

i ubezpieczenia zdrowotne stosownie do przepisu art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. 

Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). 

3. Dokonać korekty nieprawidłowo rozliczonych kosztów wyjazdów służbowych na 

obszarze kraju. Wzmóc nadzór nad rozliczaniem kosztów podróży służbowych. Przy 

rozliczaniu podróży służbowych przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz 

warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) i w rozporządzeniu Ministra Pracy 
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i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami 

kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.) oraz przepisów wewnętrznych w zakresie 

rozliczania pobranych zaliczek. 

4. Doprowadzić do zgodności z przepisem art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.) 

zapisy w regulaminie organizacji otwartych konkursów ofert w zakresie przeznaczonego 

do publikacji w prasie wzoru ogłoszenia otwartych konkursów ofert. 

5. Podjąć działania w celu zdyscyplinowania Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, 

Sportu i Turystyki do przestrzegania ustalonego przepisami wewnętrznymi obowiązku 

niezwłocznego przekazywania dowodów księgowych do Departamentu Finansów w celu 

terminowego ujmowania operacji w ewidencji księgowej. 

6. Wdrożyć rozwiązania nadzorcze i kontrolne, które skutecznie wyeliminują 

nieprawidłowości w zakresie weryfikacji zawartych umów dotyczących promocji 

Województwa Opolskiego. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku weryfikowania 

prawidłowości realizacji umowy przed wypłatą wynagrodzenia. Wyciągnąć konsekwencje 

służbowe wobec osób, które potwierdziły pod względem merytorycznych zrealizowanie 

umów pomimo tego, że kontrola merytoryczna nie została przeprowadzona. 

7. Przygotować projekt planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości  

i przedłożyć go Zarządowi Województwa 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 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603  

z późn. zm.). 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

1. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzić z należytą 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 z późn. zm.). 



6 

 

2.  Podjąć działania w celu prawidłowego rozliczenia nagród jubileuszowych wypłaconych 

w nieprawidłowej wysokości. Nagrody jubileuszowe wypłacać zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 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 nie wykonania. 

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 

                                                                                                               /--/ 

 


