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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 4 czerwca 2014 r. do 28 lipca 

2014 r. w tamtejszym Starostwie Powiatowym kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Powiatu Namysłowskiego 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 24 lipca 2014 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Określenie w zakładowym planie kont zasad funkcjonowania konta 226 niezgodnie 

z zasadami jego funkcjonowania określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
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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 (protokół kontroli str. 25-27).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Powiatu.  

2. Zawarcie w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie 

Powiatowym w Namysłowie zapisów umożliwiających przyznanie pracownikom dodatku 

specjalnego na czas nieokreślony pomimo, że ustawowe podstawy przyznawania dodatku 

specjalnego dopuszczają możliwość jego przyznania na czas określony oraz nieprawidłowe 

określenie w tym Regulaminie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla stanowiska 

Konserwator (protokół kontroli str. 60-61). 

Odpowiedzialność ponoszą Starosta Namysłowski i były Sekretarz Powiatu.  

3. Nieterminowe opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za luty 2013 r. w kwocie 

275,46 zł (protokół kontroli str. 65).  

Odpowiedzialność ponosza Inspektor ds. Księgowości i Płac, Skarbnik Powiatu oraz 

Starosta Namysłowski.  

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na: 

 niepoinformowaniu w formie pisemnej nabywców nieruchomości o miejscu i terminie 

zawarcia umów sprzedaży (protokół kontroli str. 39-40). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor ds. Inwestycji i Mienia Powiatu oraz z tytułu 

nadzoru Wicestarosta Namysłowski. 

 niezamieszczeniu w obowiązującym planie wykorzystania powiatowego zasobu 

nieruchomości na lata 2013-2016 niektórych informacji wymaganych przepisami prawa 

(protokół kontroli str. 97-98). 

Odpowiedzialność ponoszą Starosta Namysłowski oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji, 

Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionej w punktach 

nr 2 i nr 4 i polegało w szczególności na: 
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 doprowadzeniu do zgodności z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) treści 

Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym 

w Namysłowie w zakresie przyznawania pracownikom dodatku specjalnego oraz 

minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla stanowiska Konserwator, 

 uzupełnieniu w planie wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na lata 2013-

2016 informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 

 

 

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. Zapisy zakładowego planu kont dotyczące funkcjonowania konta 226 doprowadzić do 

zgodności z przepisami 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). 

 

2. Zapewnić opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w terminie określonym w art. 47 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.).  

3. Podjąć działania, które zapewnią pisemne informowanie osoby ustalonej jako nabywca 

nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży stosownie do art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 

2014 r. poz. 518 z późn. zm.) 
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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. 

 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

  /--/ 

Do wiadomości: 

Rada Powiatu 


