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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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137) przeprowadziła w dniach od 30 lipca 2021 r. do 11 października 2021 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Województwa Opolskiego za lata 2019 - 2020 oraz 

wybranych zagadnień za lata 2018 i 2021. 

 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 Województwa Opolskiego będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

25 października 2021 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 
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a) niezachowaniu kolejności numeracji zapisów w dzienniku częściowym pn. „Jednostka 

budżetowa” (protokół kontroli str. 16-17).  

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista oraz Kierownik Departamentu 

Finansów. 

b) nieterminowym rozliczeniu kosztów inwestycji i sporządzeniu dowodu OT, czego 

konsekwencją było zaksięgowanie operacji gospodarczej dotyczącej zwiększenia 

wartości środka trwałego w innym okresie sprawozdawczym niż okres, w którym 

operacja ta faktycznie wystąpiła (protokół kontroli str. 100-101). 

Odpowiedzialność ponoszą były Inspektor oraz Dyrektor Departamentu Skarbu 

Województwa. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami województwa 

polegające na: 

a) sprzedaży nieruchomości w trybie VI ustanego przetargu nieograniczonego, pomimo 

upływu terminów uprawniających do zastosowania takiego trybu (protokół kontroli str.  

35-43). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor, Kierownik Referatu Nieruchomości i Dyrektor 

Departamentu Skarbu Województwa oraz Członkowie Zarządu Województwa 

Opolskiego, którzy uczestniczyli w podjęciu uchwały nr 2835/2020 Zarządu 

Województwa Opolskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. 

b) podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości  

przed upływem terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (protokół kontroli str. 44-45). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Departamentu Skarbu Województwa. 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na zawarciu w 

protokole postępowania informacji dotyczących członków komisji przetargowej 

niezgodnych ze stanem faktycznym (protokół kontroli str. 95-96). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista Referatu Zamówień Publicznych w 

Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym, Dyrektor Departamentu Organizacyjno-

Administracyjnego oraz Wicemarszałek i Marszałek Województwa Opolskiego. 
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II. Wnioski pokontrolne  

 W celu usunięcia stwierdzonych 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. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości, a w 

szczególności: 

a) zapewnić kolejność numeracji zapisów w dzienniku częściowym, stosownie do 

przepisu art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 217 ze zm.), 

b) doprowadzić do terminowego rozliczania kosztów inwestycji i sporządzania dowodów 

OT, celem ujmowania w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, zdarzeń 

dotyczących zmian w zakresie środków trwałych, które nastąpiły w tym okresie 

sprawozdawczym, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

 

2. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) a w szczególności: 

a) kolejne przetargi na zbycie nieruchomości przeprowadzać w terminach określonych w 

art. 39 ust. 2 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem przepisu 

§ 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), 

b) zapewnić podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach na sprzedaż 

nieruchomości po upływie terminów do złożenia wniosków przez osoby, którym 

przysługuje pierwszeństwo. W tym zakresie stosować przepisy art. 38 ust. 2 w zw. z art. 

34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

3. Zapewnić zawieranie w protokołach postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

rzetelnych informacji określonych w przepisie art. 72 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshe2tonzthaydc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshe2tonzthaydc
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 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 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. 

 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 

 
 

Do wiadomości:  

Sejmik Województwa Opolskiego. 
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