
 

 

 

Opole, dnia 10 czerwca 2022 r. 

NKO.401-22/2022 

 

Pan 

Mirosław Birecki 

Starosta Kluczborski 

 

 

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 3 lutego 2022 r. do 4 kwietnia 2022 r. 

kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Powiatu Kluczborskiego za lata 2020-2021 

oraz wybranych zagadnień za lata 2019 i 2022. 

 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 Kluczborskiego będące głównie konsekwencją 

nieprzestrzegania przepisów prawa oraz braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 14 kwietnia 2022 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 

mimo, że ujęta w uchwale budżetowej Powiatu kwota dochodów i przychodów lub kwota 

wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł (protokół kontroli str. 9-10). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta Kluczborski. 
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2. Nieprawidłowe wykazanie stanu należności i zobowiązań w wysokości stanowiącej 

„per saldo” strony Wn i Ma konta syntetycznego 221 - „Należności z tytułu dochodów 

budżetowych”, co skutkowało brakiem zgodności pomiędzy ewidencją syntetyczną 

i analityczną tego konta, a w konsekwencji wykazaniem w bilansie jednostkowym 

Starostwa sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r. nierzetelnych danych (protokół 

kontroli str. 17-19). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Wydziału Finansowego, Skarbnik Powiatu oraz 

Starosta Kluczborski.  

 

3. Nieuprawnione zamieszczenie w dwóch ogłoszeniach o przetargach i w protokole z 

rokowań na sprzedaż nieruchomości informacji o obowiązku pokrycia przez nabywcę 

kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w tym ich wyceny i w 

konsekwencji pobranie tych kosztów od nabywców (protokół kontroli str. 33-35).  

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu 

i Promocji Powiatu oraz Starosta Kluczborski. 

 

4. Dokonanie w 2021 r. wypłaty diet dwóm radnym w wysokości niezgodnej z uchwałą 

Nr V/38/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diet radnych Rady Powiatu w Kluczborku, co spowodowało ich zawyżenie 

o łączną kwotę 559,00 zł. (protokół kontroli str. 49-50). 

Odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika.  

 

5. Udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego przepisom ustawy Prawo 

zamówień publicznych bez zastosowania trybu konkurencyjnego, który zapewniałby 

dokonywanie wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod 

i środków służących osiągnięciu założonych celów(protokół kontroli str. 55-58). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta Kluczborski. 

 

6. Nieprawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie inwentaryzacji gruntów na koniec 

2020 r. (protokół kontroli str. 82-85). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor w Wydziale Finansowym, Skarbnik Powiatu oraz 

Starosta Kluczborski. 
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 Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto nieprawidłowość wymienioną 

w pkt nr 4 poprzez potrącenie dwóch nadpłaconych diet w łącznej wysokości 559 zł z diet 

należnych radnym za miesiąc luty 2022 r.  

 Ponadto nieprawidłowość wskazana w pkt nr 1 nie wystąpiła już w latach 2021-2022, 

bowiem począwszy od 1 marca 2021 r. do dnia zakończenia kontroli ciągłość audytu 

wewnętrznego została zachowana.  

 

 

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 wykazywanie w księgach rachunkowych prawidłowych sald dwustronnych 

konta 221, stosownie do zasad jego funkcjonowania określonych w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) oraz 

zapewnić zgodność ewidencji analitycznej z syntetyczną tego konta, stosownie do 

przepisów art. 16 ust. 1, art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.).  

 

2. Zaniechać zamieszczania w ogłoszeniach o przetargach i w dokumentacji z rokowań na 

sprzedaż nieruchomości informacji o pokrywaniu przez nabywcę kosztów przygotowania 

nieruchomości do sprzedaży oraz pobierania tych kosztów. Zapewniać wycenę 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku 

z art. 25 ust. 2 i art. 25b. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.). 
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3. Udzielać zamówień publicznych zgodnie z kryteriami określonymi w art. 44 ust. 3 i art. 

47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 

ze zm.) oraz zapewnić w tym zakresie sprawowanie skutecznej kontroli zarządczej 

zgodnie z dyspozycją art. 68 cyt. ustawy o finansach publicznych. 

 

4. Zapewnić przeprowadzanie i dokumentowanie inwentaryzacji gruntów zgodnie z 

przepisami art. 26 ust. 1 pkt 3 oraz art. 27 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

 

 

 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: 

Rada Powiatu w Kluczborku. 
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