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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 28.10.2010 r. do 

20.12.2010 r. w tamtejszym Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Powiatu Brzeskiego za 2009 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2008 i 2010. 

 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.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30.12.2010 r.  

 

I. Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Przeprowadzenie kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu z pominięciem 

zakresu gospodarki finansowej (protokół kontroli str. 7-8). 
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Odpowiedzialność ponoszą członkowie Zarządu Powiatu Brzeskiego. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 niesporządzaniu zestawienia obrotów dzienników częściowych (protokół kontroli str. 

10). 

 niesporządzaniu na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawienia obrotów i 

sald, którego obroty powinny być zgodne z obrotami dziennika lub zestawienia 

obrotów dzienników częściowych (protokół kontroli str. 10). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy Starostwa oraz Skarbnik Powiatu. 

 dokonywaniu zapisów w księgach rachunkowych niezawierających daty dokonania 

zapisu księgowego (protokół kontroli str. 10). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Powiatu oraz Starosta Brzeski.  

 nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 224 (protokół kontroli str. 52). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz Główny 

Księgowy Starostwa. 

 zaniżeniu wartości dwóch inwestycji na skutek nie ujęcia w ewidencji księgowej 

wszystkich kosztów związanych z ich realizacją (protokół kontroli str. 66-67,70-71). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy Starostwa oraz Skarbnik Powiatu. 

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań Powiatu w łącznej kwocie 29.001,46 zł. (protokół 

kontroli str. 20-21). 

Odpowiedzialność ponoszą merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Wydziału 

Organizacyjnego. 

4. Wypłacanie pracownikom nagród jubileuszowych z naruszeniem zasady bezzwłoczności 

ich wypłaty po nabyciu prawa do nagrody (protokół kontroli str. 43-45). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy Starostwa oraz inspektor Wydziału 

Organizacyjno-Prawnego. 

5. Wykazanie w rocznym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 

Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu sporządzonym za 2009 r. danych dotyczących 

należności pozostałych do zapłaty w zakresie zaległości, w wysokości zawyżonej o kwotę 

1.326,10 zł (protokół kontroli str. 35-37). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych 

w Brzegu. 
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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 kontrolę Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w pełnym zakresie, 

obejmującym również gospodarkę finansową, zgodnie z zasadami określonymi w art. 67 

ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz w § 1 pkt 3, § 4 i § 6 ust. 1 

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 sporządzenia zestawienia obrotów dzienników częściowych oraz 

zestawienia obrotów i sald zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 

1223 z późn. zm.). Zapewnić prawidłowość zapisów księgowych stosownie do regulacji 

art. 23 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy o rachunkowości. Podjąć działania, które zapewnią 

prowadzenie prawidłowej ewidencji szczegółowej do konta 224. Dokonać korekty 

kosztów inwestycji wskazanych w niniejszym wystąpieniu celem prawidłowego ujęcia 

rzeczywistej wartości środków trwałych powstałych w wyniku ich realizacji na koncie 

011, stosownie do przepisów art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości.  

3. Wprowadzić procedury zapewniające dokonywanie wydatków w terminach wynikających 

z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stosownie do przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

4. Zapewnić wypłacanie pracownikom nagród jubileuszowych niezwłocznie po nabyciu do 

nich prawa. Stosować w tym zakresie przepisy § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 

nr 50, poz. 398 z późn. zm.). 
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5. Skorygować jednostkowe sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów 

budżetowych Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu za 2009 r. oraz zbiorcze 

sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego za 2009 r. w zakresie danych dotyczących należności pozostałych do 

zapłaty - zaległości. Zapewnić prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań 

budżetowych, stosownie do dyspozycji § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103). 

 

 

 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 

                                                                                                               /--/ 


