
 

 

 

Opole, dnia 3 marca 2022 r. 

NKO.401-51/2021 

 

Pan 

Jacek Dziatkiewicz 

Dyrektor  

Zarządu Dróg Powiatowych  

w Opolu 

 

 

 

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 ze zm.), przeprowadziła w dniach od 13 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r. kontrolę 

doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu  za 

lata 2019-2021. 

 Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

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

dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności jednostki będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz 

braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

5 stycznia 2022 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 
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1. Zawarcie w Regulaminie wynagradzania pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w 

Opolu nieuprawnionego zapisu dotyczącego możliwości przyznania pracownikom dodatku 

specjalnego na czas nieokreślony (protokół kontroli str. 18-19). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.  

2. Niezaliczenie do okresu zatrudnienia pracownika 2 lat 7 miesięcy i 11 dni pracy w 

gospodarstwie rolnym jego rodziców, co spowodowało opóźnienie w wypłacie nagrody 

jubileuszowej o wymieniony okres (protokół kontroli str. 23-25).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Sekcji Administracyjno-Kadrowej.  

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych polegające na: 

a) nieterminowym przekazaniu w 2020 r. na rachunek bankowy Funduszu części 

pierwszej transzy odpisu w wysokości 31 212,88 zł (protokół kontroli str. 26-27).  

Odpowiedzialność ponoszą były Zastępca Głównego Księgowego oraz były Główny 

Księgowy.  

b) przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie z Funduszu dopłat do 

wypoczynku, składanych przez pracowników po terminie określonym w Regulaminie 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w 

Opolu (protokół kontroli str. 29-30). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Sekcji Administracyjno-Kadrowej. 

4. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na nieujęciu w księgach 

rachunkowych na koncie 011-„Środki trwałe”, wartości rzeczowego efektu w postaci 

odcinka położonej kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej, uzyskanego w 

wyniku zakończonego zadania inwestycyjnego (protokół kontroli str. 38). 

Odpowiedzialność ponosi Starszy Specjalista ds. utrzymania dróg.  

 Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach nr 1 oraz nr 3 lit. b) i polegało w szczególności na:  

− dostosowaniu w dniu 17 grudnia 2021 r. zapisów Regulaminu wynagradzania 

pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu do przepisów ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze 

zm.), w zakresie przyznawania dodatku specjalnego, 
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− dokonaniu w dniu 21 grudnia 2021 r. zmiany treści Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu w zakresie terminu 

przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat do wypoczynku pracowników i osób 

uprawnionych. 

 

 

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. Zapewnić respektowanie przepisów w zakresie ustalania pracownikom okresów pracy 

uprawniających do nagrody jubileuszowej, a w szczególności art. 38 ust. 5 cyt. ustawy o 

pracownikach samorządowych w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o 

wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu 

pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310). 

2. Zapewnić przekazywanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 

terminach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746 ze zm.).  

3. Zapewnić terminowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie środków 

trwałych w ewidencji konta 011, stosownie do przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

29  września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 217 ze 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 ich niewykonania. 
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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: 

Starosta Opolski. 
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