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Opole, dnia 9 lutego 2015 r. 

NKO.401-25/2014 

 

 

Pan 

Piotr Pośpiech 

Starosta Kluczborski 

 

 

 

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 15 października 2014 r. do 15 

grudnia 2014 r. w tamtejszym Starostwie Powiatowym kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2010-2012 i 2014 r.  

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 

będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 19 grudnia 2014 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

45 - 052 OPOLE  

ul. Oleska 19a 

Tel. centr. 077 453 86 36,37 

Tel/Fax  077 453 73 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

mailto:rio@rio.opole.pl
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 nieprowadzeniu ewidencji planu wydatków na koncie 980 „Plan finansowy wydatków 

budżetowych” przewidzianym w zakładowym planie kont Starostwa (protokół kontroli 

str. 84-85). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Powiatu. 

 nieokreśleniu zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych 

środków trwałych (protokół kontroli str. 141-142). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik. 

 ujmowaniu w ewidencji analitycznej konta 011 składników rzeczowych majątku 

usystematyzowanych jedynie według poszczególnych grup środków trwałych, np. 

grunty, budynki bez przyporządkowania ich do podgrupy i rodzaju zgodnie z 

symbolami klasyfikacji środków trwałych (protokół kontroli str. 140-141). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor Wydziału Finansowego oraz Skarbnik. 

 ujęciu w ewidencji księgowej środków trwałych Starostwa Powiatowego 

nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (protokół 

kontroli str. 147-149). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Starosta. 

 nieterminowym ujmowaniu środków trwałych w ewidencji księgowej konta 011 na 

skutek opóźnionego sporządzenia i przekazania do Wydziału Finansowego dokumentu 

OT – przyjęcie środka trwałego (protokół kontroli str. 138-139).  

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor i Kierownik Biura Funduszy Pomocowych, 

Mienia Powiatu i Promocji Powiatu. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami polegające na:  

 niesporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (protokół 

kontroli str. 76-78). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor i Kierownik Biura Funduszy Pomocowych, 

Mienia Powiatu i Promocji oraz Przewodniczący Zarządu Powiatu. 

 niezamieszczeniu w ogłoszeniu o przetargu ustnym informacji o obciążeniach 

zbywanych nieruchomości (protokół kontroli str. 78-79). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu 

i Promocji oraz Przewodniczący Zarządu Powiatu. 

 niezamieszczaniu w protokołach z przeprowadzonych przetargów informacji o 

obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem są zbywane nieruchomości (protokół 

kontroli str. 80). 
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Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu 

i Promocji oraz Przewodniczący Komisji Przetargowej. 

 niesporządzeniu planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości (protokół 

kontroli str. 134-135). 

Odpowiedzialność ponoszą Członkowie Zarządu Powiatu oraz Kierownik Biura 

Funduszy Pomocowych, Mienia i Promocji Powiatu. 

 

3. Naruszenie przepisów w zakresie wynagradzania pracowników polegające na przyznaniu 

pracownikom Starostwa dodatku specjalnego na czas nieokreślony, pomimo iż ustawowe 

podstawy przyznawania dodatku specjalnego oraz zasady określone w Regulaminie 

wynagradzania, dopuszczają możliwość jego przyznania jedynie na czas określony z 

tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych 

zadań (protokół kontroli str. 87-89).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Wydziału Finansowego i Starosta. 

 

4. Nieterminowe odprowadzanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 

lata 2012 i 2013 (protokół kontroli str. 98-100). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 

 

5. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na dokonaniu 

aneksami nieuprawnionych zmian postanowień umów w stosunku do treści ofert, na 

podstawie których dokonano wyboru wykonawców zamówień (protokół kontroli str. 125-

127, 131-133). 

Odpowiedzialność ponoszą Starosta i Wicestarosta. 

Wskazane powyżej nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynu określonego w 

ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 168). 

 

6. Nieterminowe opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i 

Fundusz Pracy za miesiące luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec oraz sierpień 2013 roku. 

Powyższe skutkowało koniecznością zapłacenia odsetek za zwłokę w wysokości łącznej 

608,00 zł (protokół kontroli str. 32-33).  

Odpowiedzialność ponoszą Starosta oraz Skarbnik. 

Nieopłacenie w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i 

Fundusz Pracy może wypełniać znamiona czynów określonych w ustawie z dnia 17 
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grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168).  

 

7. Wykazanie w jednostkowych sprawozdaniach Rb-Z na koniec IV kwartału 2013 r. i na 

koniec II kwartału 2014 r. obejmujących swym zakresem zarówno Urząd będący 

jednostką budżetową jak i jej organ, danych niezgodnych z ewidencją księgowej w 

zakresie zobowiązań zaciągniętych przez Powiat (protokół kontroli str. 34-35).  

Odpowiedzialność ponoszą Starosta oraz Skarbnik. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z 

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.). 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

punktach nr 1 tiret 1 i 2, nr 2 tiret 4, nr 7 i polegało w szczególności na: 

 rozpoczęciu od dnia 24 października 2014 r. dokonywania zapisów księgowych na koncie 

980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”, 

 określeniu zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków 

trwałych, 

 sporządzeniu planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na lata 2015-

2017, 

 sporządzeniu prawidłowych sprawozdań jednostkowych Rb-Z kwartalnych o stanie 

zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2013 r. 

oraz 30.06. 2014 r. 

 

 

II. Wnioski pokontrolne  

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i 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: 
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1. Zaprowadzić prawidłową ewidencję analityczną konta 011 z podziałem na grupy, 

podgrupy i rodzaje środków trwałych, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych 

(Dz. U. nr 242, poz. 1622) i stosownie do przepisu art. 30 pkt 2 w związku z art. 40 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 

poz. 591 z późn. zm.). Założyć ewidencję księgową konta 011 dla nieruchomości Skarbu 

Państwa, stosownie do wymogów przepisu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 1999 r. nr 77, poz. 864 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 

pkt 12 i 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Zapewnić sporządzanie i przekazywanie dokumentów OT 

- przyjęcie środka trwałego do Wydziału Finansowego w terminie umożliwiającym 

zaewidencjonowanie przychodu środków trwałych zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 

cyt. ustawy o rachunkowości.  

 

2. Podjąć działania, które zapewnią sporządzanie prawidłowej dokumentacji dotyczącej 

zbywania nieruchomości a w szczególności sporządzanie wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży oraz zamieszczanie wszystkich wymaganych informacji w 

ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż nieruchomości i protokołach z tych przetargów 

zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), a także § 10 

ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 13 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 

 

3. Zaprzestać przyznawania i wypłacania pracownikom dodatków specjalnych z 

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

samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), który dopuszcza przyznanie 

dodatku specjalnego wyłącznie na czas określony.  

 

4. Zapewnić terminowe odprowadzanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych. Przestrzegać w tym zakresie przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 

1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 

poz. 592 z późn. zm.). 
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5. Zapewnić przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), a w szczególności art. 

144 ust. 1 w zakresie dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

 

6. Zapewnić przestrzeganie obowiązku terminowego opłacania składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, stosownie do przepisów 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.), art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz art. 107 

ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 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. 

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                                                                                                                

/--/ 
 

 


