
 
 

Opole, dnia 8 sierpnia 2022 r. 

NKO.401-18/2022 

 

Pan 

Paweł Masełko 

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski 

 

 

 

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 6 kwietnia 2022 r. do 6 czerwca 2022 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za lata 2020-2021 

oraz wybranych zagadnień za lata 2018-2019 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 będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

10 czerwca 2022 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na kontach 901-„Dochody budżetu” oraz 

902-„Wydatki budżetu” w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych w 
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innych okresach sprawozdawczych niż te, w których one nastąpiły, na skutek 

zastosowania nieprawidłowego uproszczenia w ramach polityki rachunkowości 

odnośnie okresów ujmowania sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu w 

ewidencji księgowej organu finansowego (protokół kontroli str. 11, 31-32 oraz 34-35). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Starosta. 

b) prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu dwóch odrębnych programów 

komputerowych, co skutkowało koniecznością sporządzenia zestawienia obrotów i sald 

w formie arkusza kalkulacyjnego, który nie był automatycznie generowany na 

podstawie zapisów ksiąg rachunkowych oraz niemożnością sporządzania zestawień 

obrotów dzienników częściowych Starostwa za poszczególne okresy sprawozdawcze 

(protokół kontroli str. 14-16). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Starosta. 

c) niezgodności sald ewidencji analitycznej z syntetyczną w zakresie konta 224-

„Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich” 

(protokół kontroli str. 19-20). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Kierownika Wydziału Finansowo-Budżetowego 

oraz były Skarbnik Powiatu. 

d) wykazaniu w bilansie Starostwa za 2020 r. danych w zakresie środków pieniężnych na 

rachunkach bankowych jednostki w kwocie zaniżonej o 1 998 707,19 zł (protokół 

kontroli str. 26-27). 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik Powiatu. 

e) księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta 

135-„Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” (protokół kontroli str. 

28-29). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym oraz były 

Skarbnik Powiatu. 

f) nieujęciu w budżecie Powiatu na 2020 r. dochodów pochodzących ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy 

w łącznej kwocie 1 998 707,19 zł (protokół kontroli str. 29). 

Odpowiedzialność ponoszą były Skarbnik Powiatu oraz były Starosta. 

g) zastosowaniu nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów z tytułu 

odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, skutkiem 

czego nieprawidłowo potrącono udział w tych środkach stanowiący dochody Powiatu z 

tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie zawyżonej o 
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733,67 zł, przy jednoczesnym zaniżeniu o tę samą kwotę dochodów Skarbu Państwa 

(protokół kontroli str. 94-96). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym oraz były 

Skarbnik Powiatu. 

2. Dokonanie wydatków przekraczających granice kwot określonych w planie finansowym 

na 2020 r. o łączną kwotę 1 939,16 zł (protokół kontroli str. 36-41). 

Odpowiedzialność ponoszą Wicestarosta oraz Zastępca Kierownika Wydziału Finansowo-

Budżetowego. 

3. Udzielenie uprawnień do jednoosobowego dysponowania środkami na rachunku 

bankowym w systemie bankowości elektronicznej, co świadczy o niezapewnieniu 

funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie 

zgodności działalności z przepisami prawa oraz ochrony zasobów w zakresie nadzoru nad 

stanem i przepływami środków pieniężnych (protokół kontroli str. 37-39). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Starosta. 

4. Naliczenie i wypłacenie radnemu diety za miesiąc kwiecień 2021 r. w kwocie zaniżonej o 

504,62 zł (protokół kontroli str. 48-50). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Sekretarz oraz 

Wicestarosta. 

5. Wypłacenie w 2020 r. dwóm pracownikom świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w kwocie zaniżonej łącznie o 1 542,00 zł, na skutek określonego w Regulaminie 

ZFŚS uzależnienia wysokości świadczenia od wymiaru czasu pracy pracownika (protokół 

kontroli str. 50-53). 

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Starosta.  

6. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na niedopełnieniu 

obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

a) ogłoszenia o zmianie umowy o zamówienie publiczne (protokół str. 65-66). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 

i Administracji oraz Starosta. 

b) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, pomimo dokonania zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

(protokół kontroli str. 70-72). 
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Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 

i Administracji oraz były Starosta. 

7. Niezamieszczenie w planie wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na lata 

2021-2023 niektórych obligatoryjnych informacji (protokół kontroli str. 81). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru 

i Nieruchomości oraz były Starosta. 

8. Zawarcie umów dzierżawy, najmu oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa z upoważnienia Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego działającego w 

imieniu Skarbu Państwa bez odpowiedniego pełnomocnictwa w tym zakresie (protokół 

kontroli str. 88-89, 92, 98). 

Odpowiedzialność ponosi Wicestarosta. 

9. Nienaliczenie w 2020 r. byłym dzierżawcom odszkodowania za bezumowne korzystanie z 

nieruchomości Skarbu Państwa w łącznej kwocie 105,30 zł (protokół kontroli str. 90-91). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami oraz 

Starosta gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa. 

10. Nieprzeprowadzenie czynności weryfikacyjnych w stosunku do nieruchomości Skarbu 

Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, zajętych pod infrastrukturę kolejową, pod 

kątem ewentualnego zaliczenia tej infrastruktury do nieczynnej lub prywatnej w celu 

ustalenia, czy istnieją przesłanki do stosowania zwolnienia z opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego tych nieruchomości (protokół kontroli str. 99-101). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  

i Nieruchomości, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami oraz były i obecny 

Starosta gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa.  

 Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto stwierdzone przez 

kontrolujących nieprawidłowości wymienione w punktach nr 1 lit. c), nr 4, nr 8 oraz nr 9 

poprzez: 

− doprowadzenie do wykazywania sald dwustronnych konta 224 od stycznia 2022 r., 

− wypłacenie w dniu 22 kwietnia 2022 r. radnemu wyrównania z tytułu diety przysługującej 

za kwiecień 2021 r., którą wypłacono w zaniżonej wysokości, 

− upoważnienie Wicestarosty do załatwiania w przypadku nieobecności Starosty Powiatu 

spraw z zakresu administracji rządowej polegających na reprezentowaniu Skarbu Państwa 

w sprawach gospodarowania nieruchomościami (upoważnienie nr 077.79.2022 z dnia 
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6 czerwca 2022 r.) oraz przez zatwierdzenie przez Starostę Powiatu umów dzierżawy, najmu 

oraz użyczenia zawartych przez Wicestarostę w imieniu Skarbu Państwa, 

− wstawienie w dniu 3 czerwca 2022 r. byłym dzierżawcom faktur z tytułu odszkodowania za 

bezumowne korzystanie w 2020 r. z nieruchomości Skarbu Państwa, na łączną kwotę 

105,30 zł. 

 

 

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. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości  

w zakresie rachunkowości, a w szczególności: 

a) doprowadzić do korekty treści polityki rachunkowości w przedmiocie terminu 

ujmowania w ewidencji księgowej organu sprawozdań jednostek organizacyjnych 

Powiatu. Zapewnić ujmowanie w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, 

zdarzeń, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym, zgodnie z dyspozycją art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 

ze zm.). Przestrzegać zasad ewidencjonowania dochodów i wydatków jednostek 

budżetowych określonych w rozporządzeniu 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 w zakładowym planie 

kont, 

b) doprowadzić do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający 

automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald, 

umożliwiający uzgodnienie obrotów dziennika z obrotami zestawienia obrotów i sald 

kont księgi głównej, zapewniający sporządzanie zestawień obrotów dzienników 
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częściowych Starostwa za poszczególne okresy sprawozdawcze, z zachowaniem cechy 

sprawdzalności ksiąg rachunkowych, stosownie do przepisów art. 13 ust. 5, art. 14 ust. 

1 i ust. 3, art. 18 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 4 cyt. ustawy o rachunkowości, 

c) zapewnić sporządzanie bilansu jednostkowego, zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku nr 5 do cyt. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 

2017 r. oraz wykazywanie w nim zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczna w celu 

rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, 

stosownie do przepisów art. 4 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości, 

d) na koncie 135 ewidencjonować środki funduszy specjalnego przeznaczenia, a w 

szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi 

dysponuje jednostka, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w 

załączniku nr 3 do cyt. rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 

2017 r., 

e) zapewnić kwalifikowanie jako dochód własny Powiatu środków pieniężnych 

otrzymywanych przez Powiat na podstawie odrębnych przepisów, stosownie do art. 5 

ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1672 ze zm.) oraz wykazywać je w uchwale 

budżetowej i w planie finansowym jednostki budżetowej, stosownie do przepisów 51 

ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 528) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). Ponadto wydatków publicznych dokonywać na 

cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej j.s.t., zgodnie z art. 44 ust. 1 

pkt. 2 i 3 cyt. ustawy o finansach publicznych, 

f) dochody z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu 

Państwa ujmować we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej, stosownie do 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513). 

Doprowadzić do prawidłowego ustalenia i potrącenia na rzecz Powiatu udziału w 

dochodów uzyskanych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu 

Państwa wskazanej w protokole kontroli, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjtha4tgltqmfyc4nbqgiytombsgu
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2. Zapewnić dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym, 

stosownie do przepisu art. 254 pkt 3) cyt. ustawy o finansach publicznych oraz prawidłowe 

dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym, zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1 pkt 3) lit. a) oraz ust. 3 pkt 3) cyt. ustawy. 

3. Podjąć czynności w ramach kontroli zarządczej celem zapewnienia zgodności działania 

jednostki z przepisami prawa oraz ochrony zasobów środków pieniężnych, stosownie do 

przepisu art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 68 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) i pkt 4) cyt. ustawy 

o finansach publicznych. 

4. Podjąć działania celem doprowadzenia postanowień Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w zakresie kryteriów przyznawania świadczeń do zgodności z 

przepisem art. 8 ust 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 923). Doprowadzić do prawidłowego, 

uwzględniającego kryteria socjalne, naliczenia i wypłacenia dwóm pracownikom 

świadczeń z ZFŚS wypłaconych w 2020 r. w zaniżonej wysokości.  

5. Zapewnić zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o zmianie umów 

w sprawie zamówień publicznych oraz ogłoszeń o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, w 

sytuacji gdy zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, stosownie do przepisów art. 455 ust. 3 pkt 2) oraz art. 286 ust. 

9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 ze zm.). 

6. Zapewnić sporządzanie kompletnych planów wykorzystania powiatowego zasobu 

nieruchomości zgodnie z dyspozycją art. 25 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

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

7. Doprowadzić do końca działania mające na celu weryfikację zasadności stosowania na 

podstawie art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1984 ze zm.) zwolnienia z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wobec 

nieruchomości Skarbu Państwa, mając na uwadze art. 3 ust. 2 i ust. 3 cyt. ustawy o 

transporcie kolejowym oraz art. 12 w związku z art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 1), pkt 2) 

i pkt 5) cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także art. 42 ust. 5 i art. 162 pkt 1) 

cyt. ustawy o finansach publicznych, a w przypadku stwierdzenia braku podstaw 

zastosowania przedmiotowego zwolnienia, naliczyć opłatę z tytułu użytkowania 

wieczystego. 
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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: 

Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 
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