
 

 
 

 

 

Opole, dnia 10 stycznia 2014 r. 

NKO.401-39/2013 

 

 

Pan 

Bogdan Poliwoda 

Dyrektor  

Zarządu Dróg Wojewódzkich  

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 (tekst jednolity Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1113) przeprowadziła w dniach od 14 listopada 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w 

Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu kontrolę problemową gospodarki finansowej za 

2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011 i 2013. 

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 Zarządu będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 17.12.2013 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax  77 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 

mailto:rio@rio.opole.pl
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 braku zgodności ewidencji analitycznej  konta 101 – „Kasa” (tj. raportów 

kasowych) z zapisami ewidencji syntetycznej (protokół kontroli str.10-11), 

 nieewidencjonowaniu wpłat na PFRON oraz opłat za korzystanie ze środowiska 

wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego na koncie 229 – „Pozostałe rozrachunki 

publicznoprawne”, czym naruszono zasady funkcjonowania ww. konta określone w 

załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w 

sprawie szczególnych zasad 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289) (protokół 

kontroli str. 16-17). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego oraz były 

Główny Księgowy. 

 nieprawidłowym udokumentowaniu inwentaryzacji depozytów z tytułu przyjętych 

od wykonawców zabezpieczeń należytego wykonania umów (protokół kontroli str. 

26-28). 

Odpowiedzialność ponosi Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym, Naczelnik 

Wydziału Finansowo-Księgowego-Główny Księgowy oraz Dyrektor ZDW. 

2. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na niedokonaniu 

bądź nieterminowym dokonaniu zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umów 

(protokół kontroli str. 20-26). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg, Naczelnik Wydziału 

Budowy, Naczelnik Wydziału Planowania i Przygotowania Inwestycji, Kierownik i były 

Kierownik Oddziału Terenowego w Grodkowie, a z tytułu niewłaściwego nadzoru były 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych ZDW, były Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji 

ZDW oraz Dyrektor ZDW. 

3.  Naruszenie przepisów prawa z zakresu wynagradzania pracowników polegające na: 

 zawarciu w Regulaminie wynagradzania pracowników ZDW w Opolu zapisów 

umożliwiających przyznanie pracownikom dodatku specjalnego na czas 

nieokreślony pomimo, że ustawowe podstawy przyznawania dodatku specjalnego 

dopuszczają możliwość jego przyznania na czas określony (protokół kontroli str. 

37-38), 
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 wypłacaniu pracownikowi dodatku specjalnego na czas nieokreślony w sytuacji, 

gdy przepisy dopuszczają jego przyznanie z tytułu okresowego zwiększenia 

obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań (protokół kontroli 

str. 38-39). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor ZDW. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że w trakcie kontroli została częściowo usunięta nieprawidłowość 

wymieniona w punkcie 2, poprzez dokonanie zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania 

umów. 

 

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 przestrzeganie zasad wynikających z dyspozycji art. 16 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

Wpłaty na PFRON oraz opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu 

Marszałkowskiego ewidencjonować na koncie 229 – „Pozostałe rozrachunki 

publicznoprawne” zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów 

z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Zapewnić właściwe dokumentowanie 

inwentaryzacji zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

2. Wdrożyć procedury zapewniające zwrot wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania 

umowy na zasadach i w terminach określonych w przepisach art. 151 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.). 
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3. Doprowadzić do zgodności z przepisami art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) treść Regulaminu 

wynagradzania pracowników ZDW w zakresie przyznawania pracownikom dodatku 

specjalnego. Zaprzestać wypłacania dodatku specjalnego z naruszeniem przepisów art. 36 

ust. 5 cyt. ustawy. 

 

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. 

Do wiadomości: 

Marszałek Województwa Opolskiego  

 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


