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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 (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 19 maja 2014 r. do 22 lipca 

2014 r. w tamtejszym Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Powiatu za 

2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011, 2012 i 2014. 

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 22 lipca 2014 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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– dokonywaniu w dzienniku zapisów księgowych niezawierających daty dokonania 

zapisu księgowego (protokół kontroli str. 21). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Powiatu oraz Starosta Prudnicki. 

– nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 998 polegającym na 

dokonywaniu zapisów księgowych na tym koncie zbiorczo, w ujęciu kwartalnym 

(protokół kontroli str. 21-22). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz Skarbnik 

Powiatu. 

– prowadzeniu ewidencji na kontach 072, 201, 991 i 992 w niewłaściwy sposób z 

naruszeniem zasad ich funkcjonowania (protokół kontroli str. 26, 40-41, 54, 158-159). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego, Zastępca 

Głównego Księgowego oraz Skarbnik Powiatu. 

 zaniżeniu w ewidencji księgowej konta 080 wartości trzech zadań inwestycyjnych 

spowodowanym nie ujęciem w ewidencji wartości dokumentacji projektowych tych 

zadań oraz kosztu zakupu dziennika budowy (protokół kontroli str. 124-125, 130-132, 

137-138). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Programów 

Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego, Naczelnik Wydziału Infrastruktury 

Powiatu, Skarbnik Powiatu a z tytułu nadzoru Starosta Powiatu. 

 zamieszczeniu w Instrukcji Inwentaryzacyjnej nieprawidłowych zapisów dających 

możliwość nierozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych podczas 

inwentaryzacji składników majątku (protokół kontroli str. 8). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik Powiatu oraz Starosta Powiatu. 

 ewidencjonowaniu nieruchomości gruntowych w ewidencji analitycznej konta 011 w 

ujęciu zbiorczym z podziałem na obręby administracyjne zamiast dla poszczególnych 

obiektów (protokół kontroli str. 150-151).  

Odpowiedzialność ponoszą były i obecny Skarbnik Powiatu. 

 nieterminowym ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących zmiany w 

stanie środków trwałych w ewidencji księgowej konta 011 na skutek nieokreślenia 

zasad i terminów przekazywania niektórych dokumentów źródłowych pomiędzy 

poszczególnymi komórkami merytorycznymi. Powyższe wskazuje na naruszenie zasad 

kontroli zarządczej w zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji w 

Starostwie (protokół kontroli str. 153-156). 
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Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego, 

pracownik I stopnia Wydziału Infrastruktury Powiatu, Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury, Skarbnik Powiatu oraz Starosta Prudnicki. 

 

2. Nieprawidłowe prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, polegające na: 

 przechowywaniu druków ścisłego zarachowania (dowody wypłat i arkusze spisu z 

natury) w inny sposób niż określony w Instrukcji służbowej obiegu i kontroli 

wewnętrznej dokumentów księgowych (protokół kontroli str. 14). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Powiatu. 

 niedokonaniu w ewidencji druków ścisłego zarachowania zapisu dotyczącego rozchodu 

czeku gotówkowego wystawionego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

(protokół kontroli str. 15-16).  

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego. 

 prowadzeniu ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie czeków dla jednostek 

oświatowych w sposób niespełniający wymogów określonych w przepisach 

wewnętrznych (protokół kontroli str. 16-17).  

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego, a z tytułu 

nadzoru Skarbnik Powiatu. 

 

3. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na nieterminowym 

dokonaniu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 446,82 zł 

(protokół kontroli str. 31-33). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Infrastruktury. 

 

4. Nieprawidłowości z zakresu gospodarki nieruchomościami polegające na: 

 nieterminowym zwrocie wadium wniesionego z tytułu sprzedaży nieruchomości w 

wysokości 4 800,00 zł (protokół kontroli str. 33). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego. 

 niezawarciu w protokole z przetargu na zbycie nieruchomości niektórych wymaganych 

przepisami prawa informacji (protokół kontroli str. 45). 

Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Komisji Przetargowej. 

 niepobraniu odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności czynszowych 

(protokół kontroli str. 51). 
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Odpowiedzialność ponosi Samodzielny Referent Wydziału Finansowo-Budżetowego 

oraz Skarbnik.  

 

5. Nieprawidłowym ustaleniu terminu zwiększenia kwoty dodatku za wieloletnią pracę, co 

skutkowało naliczeniem i wypłaceniem tego dodatku Staroście Powiatu w latach 2011-

2014 w wysokości zawyżonej łącznie o kwotę 208,00 zł oraz Radcy Prawnemu w latach 

2011-2013 w wysokości zaniżonej łącznie o kwotę 75,00 zł. Powyższa nieprawidłowość 

spowodowała jednocześnie zawyżenie podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego dla Starosty Powiatu oraz zaniżenie podstawy do naliczenia dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego dla Radcy Prawnego(protokół kontroli str. 56-58, 59-61, 64-65).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. Kadr oraz były Główny Specjalista ds. Kadr, a z 

tytułu nadzoru Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego. 

 

6. Nieprawidłowości w zakresie udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych polegające na nieprzestrzeganiu postanowień Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w szczególności na: 

 przyznaniu i wypłaceniu pracownikowi pomocy finansowej w postaci bezzwrotnej 

zapomogi w wysokości zawyżonej o kwotę 300,00 zł (protokół kontroli str. 79-80). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji Socjalnej. 

 przyznaniu i wypłaceniu dofinansowania do wypoczynku dziecka pracownika w 

wysokości zaniżonej o kwotę 14,49 zł (protokół kontroli str. 81-82), 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. Kadr, a z tytułu nadzoru Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego. 

 

7. Nieprawidłowe wyliczenie średniorocznej liczby etatów nauczycieli stażystów, co 

skutkowało nieprawidłowym sporządzeniem sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Prudnicki za 2013 rok (protokół kontroli str. 72-74). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor Referatu Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół i 

Placówek Oświatowych, a z nadzoru Kierownik Referatu Obsługi Finansowo-Księgowej 

Szkół i Placówek Oświatowych. 
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Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte lub częściowo usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach nr 1 tiret 3, 4, 5 i 6, nr 2 tiret 3, nr 5, nr 6 tiret 2 i polegało w 

szczególności na: 

 przeksięgowaniu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych podlegających 

stopniowemu umorzeniu z konta 072 na konto 071,  

 zaewidencjonowaniu na koncie 080 pominiętych wcześniej kosztów dokumentacji 

projektowej i dziennika budowy dwóch zadań inwestycyjnych, w kwocie łącznej 

2 387,90 zł, 

 doprowadzeniu zapisów Instrukcji Inwentaryzacyjnej do zgodności z art. 27 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z 

późn. zm.), 

 rozpoczęciu prawidłowego prowadzenia ewidencji analitycznej do konta 011 w zakresie 

gruntów,  

 zaprowadzeniu prawidłowej ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie czeków 

dla jednostek oświatowych,  

 dokonaniu korekty naliczenia dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego dla Radcy Prawnego i wypłaceniu w dniu 30.06.2014 r. z tego 

tytułu należnego wynagrodzenia, 

 dokonaniu korekty naliczenia dofinansowania do wypoczynku dziecka i wypłaceniu w 

dniu 30.06.2014 r. pracownikowi należnego wynagrodzenia. 

 

 

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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 
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roku 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 dokonywanie prawidłowych zapisów w dzienniku, 

stosownie do przepisu art. 23 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy. Zaprowadzić prawidłową ewidencję 

analityczną konta 998 zgodną z przepisami art. 20 ust. 1 oraz 23 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości. Doprowadzić do prawidłowego ewidencjonowania operacji 

gospodarczych na kontach 201, 991, 992 zgodnie z zasadami ich funkcjonowania 

określonymi w przepisach cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 

oraz w zakładowym planie kont obowiązującym w jednostce. Doprowadzić do ujęcia w 

ewidencji księgowej wszystkich kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu 

pojazdów osobowych wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej i systemu 

odwodnienia kanalizacją deszczową. Podjąć działania mające na celu zapewnienie 

skutecznej kontroli zarządczej w zakresie wzmocnienia efektywności i skuteczności 

przepływu informacji pomiędzy komórkami merytorycznymi Starostwa oraz zgodności 

działalności z przepisami prawa, stosownie do przepisów art. 68 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 

z późn. zm.), celem doprowadzenia do terminowego ewidencjonowania przychodów i 

rozchodów środków trwałych zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości.  

 

2. Podjąć działania mające na celu zapewnienie przechowywania druków ścisłego 

zarachowania w sposób zgodny z obowiązującą w jednostce Instrukcją służbową obiegu i 

kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych. Zapewnić prawidłowe i bieżące 

prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania stosownie do postanowień 

obowiązujących w jednostce przepisów wewnętrznych. 

 

3. Zapewnić terminowy zwrot przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania umów, 

zgodnie z dyspozycją art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

4. Doprowadzić do terminowego dokonywania zwrotu wniesionych wadiów związanych z 

procedurami sprzedaży nieruchomości, stosownie do przepisu § 4 ust. 7 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.). 
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W protokołach z przetargów na sprzedaż nieruchomości zamieszczać wszystkie wymagane 

informacje zgodnie z przepisem § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia. Zapewnić ustalanie i 

pobierania odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów za wynajmowane i dzierżawione 

nieruchomości, stosownie do przepisu art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

 

5. Zapewnić prawidłowe stosowanie przepisu § 7 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.) przy ustalaniu dodatków za wieloletnią pracę. 

Rozliczyć dodatki za wieloletnią pracę i dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w 

nieprawidłowej wysokości.  

 

6. Podjąć działania mające na celu doprowadzenie do rozliczenia pomocy finansowej w 

postaci bezzwrotnej zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej 

w zawyżonej wysokości. Przy ustalaniu wielkości świadczeń z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych przestrzegać zapisów Regulaminu ZFŚS obowiązującego w 

jednostce.  

 

7. Dokonać prawidłowego naliczenia średniorocznej liczby etatów nauczycieli stażystów za 

2013 r. oraz skorygować sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat 

za 2013 r., zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 

stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 6, poz. 35 z późn. 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. 
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 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                                                                                                                

/--/ 
 


