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Pan 

Maciej Stefański 

Starosta Powiatu Brzeskiego 

 

 

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 16 stycznia 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r. w 

tamtejszym Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Powiatu za 2012 rok 

oraz wybranych zagadnień za lata 2010-2011 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 Powiatu będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 5.03.2014 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 998-zaangażowanie 

wydatków budżetowych roku bieżącego tj. bez uwzględnienia wartości umów, 
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wydanych decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność 

dokonania wydatków budżetowych w danym roku (protokół kontroli str. 14-15), 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą były Główny Księgowy Starostwa 

Powiatowego, były Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa 

Powiatowego oraz Skarbnik Powiatu. 

 nieterminowym ewidencjonowaniu środków trwałych w ewidencji księgowej konta 

011-środki trwałe, na skutek opóźnionego sporządzenia i przekazania dokumentu OT-

przyjęcie środka trwałego do Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz 

niezaewidencjonowaniu w powyższej ewidencji rozchodu środków trwałych będącego 

wynikiem sprzedaży bądź darowizny (protokół kontroli str. 36-38, 147-149). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym oraz 

były Skarbnik Powiatu. 

 niezaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych 2012 roku stwierdzonego stanu 

materiałów na dzień 31.12.2012 r. tj. wartości tablic rejestracyjnych niewydanych do 

końca roku obrachunkowego (protokół kontroli str. 38-40). 

Odpowiedzialność ponosi były Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Brzegu. 

 niesporządzaniu zestawienia obrotów dzienników częściowych oraz łącznego 

zestawienia obrotów i sald (protokół kontroli str. 13-14). 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą były Główny Księgowy Starostwa 

Powiatowego, były Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa 

Powiatowego oraz Skarbnik Powiatu. 

 nieprawidłowym ewidencjonowaniu wypłat diet radnych poprzez ewidencjonowanie 

ich bezpośrednio w koszty z pominięciem kont rozrachunkowych (protokół kontroli 

str. 87-88). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i były Skarbnik Powiatu. 

2. Naruszenie zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji polegające na: 

 nieterminowym przeprowadzeniu inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia sald 

na koniec 2012 roku (protokół kontroli str. 26-27), 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz z 

nadzoru były Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Brzegu. 

 dokonywaniu niekompletnych zapisów na arkuszach spisu z natury tj. 

niezawierających informacji o stwierdzonej w czasie spisu ilości składników majątku, 

jednostki miary, ceny i wartości łącznej wynikającej z przemnożenia ilości składnika 
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majątku przez cenę jednostkową oraz dokonywaniu zapisów na arkuszach spisowych w 

sposób nietrwały (protokół kontroli str. 29-30, 38-39). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie zespołów spisowych, a z nadzoru 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej oraz były Główny Księgowy Starostwa 

Powiatowego w Brzegu. 

 dokonywaniu poprawek na arkuszach spisu z natury w sposób niewłaściwy, tj. bez 

podania daty dokonania zmiany oraz podpisu osoby dokonującej poprawek (protokół 

kontroli str. 29-30). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie zespołów spisowych, a z nadzoru 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej oraz podinspektor w Wydziale Finansowo-

Budżetowym. 

 dokonaniu rozliczenia wyniku inwentaryzacji środków trwałych przeprowadzonej w 

2011 r. w księgach rachunkowych 2012 r. (protokół kontroli str. 28 – 35). 

Odpowiedzialność ponoszą były Skarbnik Powiatu, były Główny Księgowy Starostwa 

Powiatowego w Brzegu, Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, Podinspektor w 

Wydziale Finansowo-Budżetowym oraz Starosta Powiatu Brzeskiego.  

 nieprawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów drogą weryfikacji stanów 

wynikających z ksiąg rachunkowych i odpowiednich dokumentów na dzień 31.12.2011 

roku, tj. nie wykazującej faktycznie istniejących różnic w postaci nadwyżek (protokół 

kontroli str. 36-38). 

Odpowiedzialność ponosi były Skarbnik Powiatu. 

3. Nienaliczenie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności czynszowych 

dotyczących najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu (protokół kontroli 

str. 57-58). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz z 

nadzoru Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego. 

4. Niepodjęcie działań mających na celu ustalenie wywiązania strony z warunków 

określonych w decyzji Starosty Brzeskiego nr OŚ.613.108.2012.JZ z dnia 11.09.2012 

roku zezwalającej na wycinkę drzew dotyczących terminowości dokonania nasadzenia 

nowego drzewostanu (protokół kontroli str. 60-63). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i 

Leśnictwa a z nadzoru Naczelnik  Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. 
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5. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości, polegające na wykazaniu w 

zbiorczym sprawozdaniu Rb-28S o wydatkach budżetowych za 2012 rok łącznej 

wysokości zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. w nieprawidłowej wysokości tj.  niezgodnej 

z wielkością wynikającą ze sprawozdań jednostkowych (protokół kontroli str. 64-65). 

Odpowiedzialność ponosi młodszy referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym, a z 

nadzoru były Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Brzegu i Skarbnik Powiatu. 

6. Naruszenie przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników polegające na: 

 zawarciu w Regulaminie wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Brzegu zapisu 

umożliwiającego przyznanie pracownikom dodatku specjalnego na czas nieokreślony, 

pomimo że ustawowe podstawy przyznawania dodatku specjalnego dopuszczają 

możliwość jego przyznania jedynie na czas określony z tytułu okresowego zwiększenia 

obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań co skutkowało 

wypłacaniem tegoż dodatku niezgodnie z przepisami prawa (protokół kontroli str. 66-

67, 70-76). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta Powiatu Brzeskiego. 

 nieprawidłowym ustaleniu pracownikom terminu wzrostu dodatku za wieloletnią pracę, 

co skutkowało jego naliczeniem i wypłaceniem w zawyżonej wysokości w łącznej 

kwocie 125,00 zł (protokół kontroli str. 68-70, 77-78) 

Odpowiedzialność ponosi referent i inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, a z 

nadzoru Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Sekretarz Powiatu oraz Starosta 

Powiatu Brzeskiego. 

7. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na: 

− nieterminowym dokonaniu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wykonawcy robót w kwocie 5 775,00 zł (protokół kontroli str. 22-25). 

Odpowiedzialność ponosi były młodszy referent w Wydziale Organizacyjno-Prawnym. 

− niezawarciu w ogłoszeniach o przetargu informacji na temat wadium oraz o 

przewidywanych zamówieniach uzupełniających (protokół kontroli str. 100, 103, 107-

108, 111, 125). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor oraz były młodszy referent w Wydziale 

Organizacyjno-Prawnym, a z nadzoru Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego. 

 ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia na podstawie kosztorysów sporządzonych 

niezgodnie z przepisami prawa (protokół kontroli str. 118). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi były Inspektor Referatu Inwestycji i Remontów 

oraz z nadzoru Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. 
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Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

punktach 1 tiret piąty, 3, 5, 6 tiret drugi i polegało na: 

– rozpoczęciu ewidencjonowania od 1 stycznia 2014 roku zobowiązań z tytułu diet dla 

radnych na kontach zespołu 2 – rozrachunki i roszczenia, 

– naliczeniu i wyegzekwowaniu należnych na rzecz Powiatu odsetek dotyczących 

nieterminowego regulowania czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych, 

– dokonaniu korekty zbiorczego sprawozdania Rb-28S za 2013 rok w zakresie wysokości 

zobowiązań, 

– ustaleniu okresu przyznania dodatku specjalnego dla Skarbnika i Sekretarza Powiatu 

poprzez zawarcie z tymi pracownikami porozumień zmieniających warunki umów o pracę, 

w których określono, że dodatek specjalny przyznaje się na czas określony. 

 

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. Wzmocnić nadzór w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania zasad 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz 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), jak i przepisów wewnętrznych w tym 

zakresie. Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną konta 998, zgodną z zasadami 

ich funkcjonowania określonymi w cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 

2010 r. oraz z przepisem art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. Podjąć działania, które 

zapewnią terminowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych dotyczących przychodu i 

rozchodu środków trwałych oraz stanu materiałów na koniec roku obrotowego stosownie 
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do przepisów art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości oraz sporządzanie zestawienia 

obrotów dzienników częściowych zgodnego z obrotami wynikającymi z zestawienia 

obrotów i sald stosownie do zapisów art. 14 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 cyt.  ustawy o 

rachunkowości. 

2. Podjąć działania mające na celu zapewnienie terminowego przeprowadzania i rozliczania 

inwentaryzacji należności Starostwa Powiatowego w Brzegu stosownie do przepisów art. 

26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Różnice inwentaryzacyjne rozliczać w księgach 

rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji, zgodnie z 

art. 27 cyt. ustawy o rachunkowości. Zapewnić prawidłowe wypełnianie arkuszy spisu z 

natury zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w 

Brzegu.  Inwentaryzację wszystkich składników majątku dokonywać zgodnie z art. 26 cyt. 

ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w 

Starostwie Powiatowym w Brzegu. 

3. Podjąć działania mające na celu ustalenie wywiązania się strony,  z warunków określonych 

w decyzji Starosty Brzeskiego nr OŚ.613.108.2012.JZ z dnia 11.09.2012 roku zezwalającej 

na wycinkę drzew, dotyczących terminowości dokonania nasadzenia nowego drzewostanu. 

W przypadku ustalenia, iż strona nie spełniła powyższego warunku zastosować przepisy 

art. 162 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 267). 

4. Dostosować zapisy Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym 

w Brzegu, dotyczące przyznawania dodatku specjalnego na czas nieokreślony do 

przepisów art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.), który dopuszcza przyznanie 

dodatku specjalnego wyłącznie na czas określony.  

Podjąć działania mające na celu rozliczenie dodatku za wieloletnią pracę wypłaconego w 

zawyżonej wysokości. W zakresie ustalania dodatku za wieloletnią pracę stosować 

przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1050 z 

późn. zm.). 

5. Wzmocnić działania nadzorcze i kontrolne w zakresie zamówień publicznych. Zapewnić 

prawidłowe sporządzanie ogłoszeń o przetargu stosownie do art. 41 ustawy z dnia 29 

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

907 z późn. zm.). W przypadku prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 
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publicznego ich wartość ustalać na podstawie prawidłowo sporządzanych kosztorysów 

inwestorskich, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 

2004 r., Nr 130, poz. 1389). Wdrożyć procedury, które zapewnią bieżącą analizę 

przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania warunków umowy i terminowy ich zwrot  

zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 151 cyt. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

 

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: 

Rada Powiatu 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 

 


