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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 06.05.2010 r. do 

20.07.2010 r. w tamtejszym Starostwie Powiatowym kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej Powiatu Kluczborskiego za 2009 rok oraz wybranych zagadnień za 2008 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 Powiatu będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały usunięte w trakcie kontroli. Dotyczy to przedłożenia uchwał w sprawie zmian w 

budżecie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu oraz podjęcia przez Starostę 

Kluczborskiego działań w celu uzyskania zwrotu nienależnie naliczonych i przekazanych do 

oddziału Opolskiego PFRON odsetek od nieterminowego zwrotu środków, pozostałych z 

rozliczenia umowy dotyczącej „Programu wyrównywania różnic między regionami”. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30 lipca 2010 roku.  
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I. Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Brak audytora wewnętrznego w 2008 r. oraz zaniechanie prowadzenia audytu 

wewnętrznego w 2009 r. (protokół kontroli str. 13-15). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta Powiatu. 

2. Nieprawidłowe prowadzeniu ewidencji analitycznej w zakresie konta 260, co narusza 

przepisy rozporządzenia 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 (protokół kontroli str. 26). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Wydziału Finansowego i Skarbnik Powiatu. 

3. Wykazanie w sprawozdaniach Rb-27S Starostwa Powiatowego za 2008 i 2009 rok danych 

niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej w zakresie wykonanych 

dochodów (protokół kontroli str. 31-32). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Starosta Powiatu. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 ust. 2 

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.). 

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na 

niezamieszczaniu wymaganych informacji w wykazach nieruchomości przeznaczonych 

do sprzedaży, w ogłoszeniach o przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości i w 

protokołach z przetargów oraz niepodawaniu do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu informacji o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (protokół kontroli str. 35-37, 39-40, 41-43, 

44-45). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i 

Promocji oraz Przewodniczący Komisji Przetargowej. 

5. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na 

niezamieszczeniu oraz nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 71, 

93). 
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Odpowiedzialność ponosi Inspektor oraz Kierownik Biura Funduszy Pomocowych, 

Mienia Powiatu i Promocji. 

 

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. Przestrzegać obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego stosownie do przepisów art. 

274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.). 

2. Księgową ewidencję analityczną w zakresie konta 260 doprowadzić do zgodności z 

przepisami rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 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 (Dz. U. nr 128, poz. 861). 

3. Skorygować błędne sprawozdania Rb-27S Starostwa Powiatowego za 2008 i 2009 r. 

Sprawozdania sporządzać na podstawie ksiąg rachunkowych i wykazywać w nich kwoty 

wynikające z ewidencji księgowej stosownie do przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103).  

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

wiadomości dokumentów związanych ze sprzedażą 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 2010 r. nr 102, poz. 651 

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.). 
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5. Zapewnić niezwłoczne zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o 

udzieleniu zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami art. 95 ust 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

113, poz. 759).  

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 

                                                                                                               /--/ 

 


