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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 20.07.2011 r. do 26.08.2011 r. 

w tamtejszym Urzędzie kontrolę doraźną gospodarki finansowej Gminy w zakresie procedur i 

rozliczeń związanych z dowozem dzieci do szkół za lata 2008-2011.  

Kontrolę przeprowadzono na podstawie stwierdzonych operacji finansowo-księgowych, 

dowodów źródłowych oraz ewidencji księgowej. W oparciu o dokumentację udostępnioną 

inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w działalności Gminy 

będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 29.11.2011 r.  

Pismem nr OA.1710.8.2011 AHG z dnia 2 grudnia 2011 r. odmówił Pan podpisania protokołu 

kontroli informując w jego treści, iŜ zastrzeŜenia nie są wnoszone co do części wykazanych 

uchybień i nieprawidłowości związanych z realizacją dowozu lecz do końcowych wniosków 

zawartych w protokole, a ponadto wskazał Pan te części protokołu, z którymi się Pan nie 

zgadza. Argumentacja zawarta w wymienionym piśmie została szczegółowo przeanalizowana 

i wzięta pod uwagę podczas formułowania wystąpienia pokontrolnego.  
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I.  U s t a l e n i a   k o n t r o l i  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Prowadzenie ewidencji księgowej, w zakresie konta 201 w sposób, który uniemoŜliwia 

ustalenie wszystkich etapów rozliczeń poprzedzających dokonanie wydatków (protokół 

kontroli str. 39). 

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa i Dyrektor Zarządu Oświaty Kultury i 

Sportu w Głubczycach.  

 

2. Nieprawidłowości w zakresie realizacji i rozliczeń z tytułu umów zawartych z PKS w 

Głubczycach w latach 2008-2011, których przedmiot stanowiły przewozy uczniów do 

szkół wraz z zapewnieniem opieki w trakcie realizacji zamówienia, polegające na: 

− nieegzekwowaniu przez zamawiającego umownych wymagań postawionych wykonawcy 

dotyczących sporządzania przez opiekunów dzieci dzienników przewozowych (protokół 

kontroli str. 12-13), 

− dokonywaniu miesięcznych rozliczeń z tytułu wykonanej usługi w oparciu o 

niekompletną lub wadliwą dokumentację przewozową przedstawioną przez PKS w 

Głubczycach, wskutek przyjęcia do rozliczeń kart drogowych i eksploatacyjnych 

niepotwierdzonych przez szkoły bądź potwierdzonych przez podmioty inne niŜ wskazane 

w umowie oraz rozliczania faktur, do których nie dołączono wszystkich kart drogowych 

(protokół kontroli str. 13-14), 

− niedokonywaniu prawidłowej weryfikacji dokumentów składanych przez przewoźnika, 

dotyczących przejazdów, przyjmowanych jako podstawa do rozliczenia za wykonanie 

zamówienia, co spowodowało nieujęcie przy rozliczeniu 2.731 km faktycznie 

przejechanych przez przewoźnika (protokół kontroli str. 27-28), 

− zaliczeniu 10 826 km przejechanych w ramach zamówień uzupełniających nie mających 

charakteru regularnego, do rozliczenia umów podstawowych dotyczących dowozu dzieci 

do szkół (protokół kontroli str. 28-31), 

− rozliczeniu przewozów wykonanych w miesiącach XI, XII 2008 r., I, IV, VI, XII 2009 r., 

II, VI, XII 2010 r. oraz II, IV, VI 2011 r. biletami miesięcznymi, których cena łączna w 

kaŜdym z tych miesięcy przekraczała wartość kilometrów faktycznie przejechanych w 

danym miesiącu (protokół kontroli str. 15-17), 

− akceptowaniu do zapłaty faktur, które w rzeczywistości nie zostały prawidłowo 

sprawdzone pod względem merytorycznym, tj. faktur dokumentujących sprzedaŜ biletów 
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w ilościach nieodpowiadających faktycznie wydanym, jak równieŜ obejmujących 

sprzedaŜ biletów na liniach, które nie były objęte harmonogramem dowozu dzieci 

(protokół kontroli str. 20-23),  

− dokonywaniu zapłaty za przewozy realizowane autobusami niespełniającymi wymogów 

umownych tj. wyprodukowanymi przed 2000 r., co w konsekwencji spowodowało 

wypłatę przewoźnikowi nienaleŜnego wynagrodzenia (protokół kontroli str. 23-26). 

PowyŜsze nieprawidłowości wskazują na zaniechanie obowiązków związanych z 

rozliczeniem przewoźnika z wywiązywania się z warunków określonych w zawartych 

umowach, co w konsekwencji skutkowało wypłatą wynagrodzenia dla przewoźnika w 

łącznej kwocie 1.412.289,96 zł z naruszeniem prawa. 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Transportu i Basenu oraz Dyrektor ZOKiS. 

 

3. Niezachowanie formy pisemnej umowy przy udzielaniu zamówień uzupełniających 

(protokół kontroli str. 31). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor ZOKiS. 

Przedstawiona nieprawidłowość moŜe wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 

ust. 2 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.). 

 

I I .  W n i o s k i  p o k o n t r o l n e   

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. Zapewnić prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozrachunków z kontrahentami 

zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. 

U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 
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2. Dokonać prawidłowej weryfikacji dokumentacji przyjętej jako podstawa do rozliczenia z 

tytułu umów zawartych z przewoźnikiem realizującym dowóz dzieci do szkół, 

szczegółowo rozliczyć przewoźnika z wywiązywania się z warunków określonych w 

zawartych umowach oraz podjąć niezbędne działania celem rozliczenia nienaleŜnie 

wypłaconego mu wynagrodzenia. Zapewnić dokonywanie wydatków zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

WdroŜyć procedury nadzorcze i kontrolne, które skutecznie wyeliminują 

nieprawidłowości w zakresie realizacji i rozliczeń z tytułu umów zawartych z 

wykonawcami, stosownie do uregulowań zawartych w art. 68 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 cyt. 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

3. Zapewnić zachowanie formy pisemnej umów zawieranych w sprawach zamówień 

publicznych stosownie do dyspozycji art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 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 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 Miejska 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

                                                                                                    /--/ 
 


