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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 16.11.2011 r. do 

29.11.2011 r. w tamtejszym Starostwie kontrolę doraźną wybranych zagadnień gospodarki 

finansowej Powiatu Brzeskiego za lata 2007-2011.  

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 

działalności Powiatu będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu dnia 07.12.2011 r. 

Pismem nr OR.1710.11.2011.KK z dnia 12 grudnia 2011 r. odmówił Pan podpisania 

protokołu kontroli wskazując w jego treści na nieprawidłową, Pańskim zdaniem, ocenę stanu 

prawnego mającego zastosowanie do skontrolowanej przez inspektorów RIO umowy 

uŜyczenia nieruchomości Zarządowi Dróg Powiatowych w Brzegu. Argumentacja zawarta w 

wymienionym piśmie została przeanalizowana i wzięta pod uwagę podczas formułowania 

wystąpienia pokontrolnego, jednakŜe nie mogła ona wpłynąć na ostateczną ocenę stanu 

prawnego. 
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I. Ustalenia kontroli . 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

Starostwo Powiatowe w Brzegu 

Przekazanie nieruchomości komunalnej połoŜonej przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu 

Zarządowi Dróg Powiatowych, funkcjonującemu w formie jednostki budŜetowej Powiatu 

Brzeskiego, na podstawie cywilno-prawnej umowy uŜyczenia (protokół kontroli str. 6-8). 

Odpowiedzialność ponoszą byli członkowie Zarządu Powiatu Brzeskiego.  

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu 

Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami polegające na: 

− bezpłatnym uŜyczeniu oraz bezpodstawnym wynajmowaniu z zastosowaniem 50% 

bonifikaty sali bankietowej wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi w latach 2010-2011, 

w sytuacji braku stosownych uregulowań w przepisach wewnętrznych obowiązujących w 

jednostce, co doprowadziło do uszczuplenia dochodów Zarządu Dróg Powiatowych o 

kwotę 6.500 zł (protokół kontroli str. 8-11).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu. 

PowyŜsza nieprawidłowość moŜe wypełniać znamiona czynu określonego w art. 5 ust. 1 

pkt 1 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.). 

− niepodjęciu przez Zarząd Dróg Powiatowych jakichkolwiek czynności egzekucyjnych 

wobec lokatora wynajmującego mieszkanie połoŜone przy ul. Wyszyńskiego 23 w 

Brzegu, który nieterminowo regulował naleŜny czynsz najmu (protokół kontroli str.14-

15). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz Kierownik Zarządu Dróg 

Powiatowych w Brzegu. 

 

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:  
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Starostwo Powiatowe w Brzegu: 

Prawidłowo uregulować formę władania nieruchomościami przekazanymi Zarządowi Dróg 

Powiatowych. Przekazując jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej 

nieruchomości niezbędne do wykonywania ich statutowej działalności stosować instytucję 

trwałego zarządu, stosownie do przepisów art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu 

Gospodarując mieniem Powiatu stosować zasadę szczególnej staranności, stosownie do 

zapisu art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Wynajmując mienie ściśle przestrzegać 

przepisów wewnętrznych określających wysokość stawek czynszu najmu. Wzmocnić nadzór 

nad pracownikami zajmującymi się egzekucją naleŜności Zarządu Dróg Powiatowych w 

Brzegu. 

 

 

 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 zagroŜone 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 zastrzeŜeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeŜeń moŜe być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.  

 

Do wiadomości:  

Rada Powiatu Brzeskiego 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


