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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 ze zm.) przeprowadziła w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. kontrolę 

kompleksową gospodarki finansowej Powiatu Prudnickiego 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 

19 sierpnia 2022 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na:  



Strona 2 / 4 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-21/2022 z dnia 12 października 2022 r. 

a) zaewidencjonowaniu operacji gospodarczej na koncie 141 – „Środki pieniężne w 

drodze” z naruszeniem zasad jego funkcjonowania określonych w Zakładowym Planie 

Kont (protokół kontroli str. 25-26). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. księgowości oraz Zastępca Głównego 

Księgowego.  

b) niewłaściwym ustaleniu wartości środka trwałego powstałego w wyniku realizacji 

zadania inwestycyjnego, poprzez zawyżenie jego wartości o koszty niepozostające w 

związku przyczynowo-skutkowym z jego budową (protokół kontroli str. 92-94).  

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Inwestycji oraz Skarbnik Powiatu.  

 

2.  Naruszenie przepisów w zakresie praw pracowniczych polegających na nieudzieleniu 

Staroście Prudnickiemu urlopu wypoczynkowego za 2016 r. w ilości 9 dni oraz za 2017 r. 

w ilości 26 dni w terminie wynikającym z przepisów prawa, co skutkowało wypłaceniem 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop niewykorzystany w terminie, w kwocie 17 038 zł 

(protokół kontroli str. 51-55).  

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Sekretarz, były i obecny Wicestarosta, Inspektor 

ds. płac w Wydziale Finansowo-Budżetowym oraz Starosta Prudnicki. 

 

3. Niesporządzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Prudnickiego (protokół kontroli str. 95).  

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Powiatu w Prudniku. 

 

4. Naruszenie przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych polegające na 

nieopublikowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy w 

sprawie zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 80-81).  

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Powiatu w Prudniku. 

 

 Kontrola wykazała, iż dopuszczono do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

wskazanej w pkt nr 2, którą stwierdzono również podczas poprzedniej kontroli kompleksowej 

gospodarki finansowej Powiatu Prudnickiego, polegającej na nieudzieleniu Staroście 

Prudnickiemu urlopu wypoczynkowego w terminie wynikającym z przepisów prawa, co 

skutkowało wypłaceniem ekwiwalentu pieniężnego za urlop niewykorzystany w terminie. 

Nastąpiło to pomimo stwierdzenia Starosty w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie 

pokontrolne, przesłanej pismem nr FB.I.3251.15.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., iż: „W 
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przypadku urlopu wypoczynkowego Starosty Prudnickiego - urlop będzie udzielany w 

terminach wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy”. 

Dopuszczenie do ponownego wystąpienia analogicznej nieprawidłowości świadczy o 

nieskuteczności działań Starosty podejmowanych w tej sprawie oraz może świadczyć o 

wystąpieniu okoliczności wskazanych w art. 27 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych. 

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

kontrolujących nieprawidłowości wymienione w punktach nr 1 lit. b) oraz nr 3, co w 

szczególności polegało na: 

- dokonaniu w dniu 29 lipca 2022 r. korekty polegającej na zmniejszeniu wartości środka 

trwałego oraz zmniejszeniu naliczenia jego amortyzacji,  

-  opracowaniu planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Prudnickiego na lata 2022-

2024, uchwałą nr 224/801/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 lipca 2022 r. 

 

 

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 prowadzenie ewidencji konta 141 zgodnie z postanowieniami obowiązującego 

Zakładowego Planu Kont, stosownie do przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.).  

 

2. Podjąć skuteczne działania, które zapewnią niedopuszczenie do kumulowania się urlopu 

wypoczynkowego Starosty Prudnickiego wbrew obowiązującym przepisom i do obciążania 

budżetu wydatkami z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zapewnić udzielanie 

urlopów zgodnie z przepisami art. 161 i art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). 
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3. Zapewnić publikowanie ogłoszeń o zmianie umów w sprawie zamówień publicznych, 

zgodnie z dyspozycją art. 455 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 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. 

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 Prudniku. 
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