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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 16 czerwca 2015 r. do 24 lipca 

2015 r. w tamtejszym Starostwie Powiatowym kontrolę problemową gospodarki finansowej w 

zakresie inwentaryzacji składników mienia za lata 2011-2014 oraz dochodów z mienia za lata 

2013-2014. 

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 4.08.2015 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 

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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– przyjęciu do ewidencji środków trwałych 2 dróg i 2 ulic bez określenia ich wartości 

(protokół kontroli str. 41-42). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Finansowego, Skarbnik i Starosta. 

– zastosowaniu nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej dla wpłat z tytułu kosztów 

upomnień (protokół kontroli str. 54-55). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Naczelnika oraz Naczelnik Wydziału 

Finansowego. 

2. Naruszenie zasad przeprowadzania inwentaryzacji polegające na: 

 zastosowaniu nieprawidłowej metody inwentaryzacji środków trwałych, których 

inwentaryzacja w drodze spisu z natury z przyczyn uzasadnionych była niemożliwa 

(protokół kontroli str. 15-16). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Starosta. 

 przeprowadzeniu inwentaryzacji należności zaewidencjonowanych na koncie 226 

nieprawidłową metodą, tj. w drodze weryfikacji (protokół kontroli str. 28-32). 

Odpowiedzialność ponoszą Specjalista i Naczelnik Wydziału Finansowego oraz 

Skarbnik i Starosta. 

 nieprawidłowym określeniu w zarządzeniu o przeprowadzeniu inwentaryzacji metody 

inwentaryzacji akcji PKS S.A. w Strzelcach Opolskich mających postać materialną 

oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji tych aktywów nieprawidłową metodą, tj. w 

drodze potwierdzenia sald (protokół kontroli str. 17-18, 33-35). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Starosta.  

Wskazane powyżej nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w 

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

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

3. Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami polegające na:  

 nieujęciu w ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości gruntów pod drogami 

(protokół kontroli str. 38-39),  

 niewskazaniu dla nieruchomości ujętych w ewidencji powiatowego zasobu 

nieruchomości wszystkich wymaganych informacji, a w szczególności przeznaczenia 

w planie miejscowym lub w studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania 

przestrzennego oraz informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych i 

sądowych (protokół kontroli str. 38-39). 
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Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponoszą Podinspektor Wydziału 

Organizacyjnego, Sekretarz oraz Starosta. 

 niesporządzeniu planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Strzeleckiego 

(protokół kontroli str. 39-40). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 

 

 

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. Dokonać wyceny wskazanych w protokole kontroli 2 dróg i 2 ulic zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz ująć ich wartość w ewidencji 

księgowej celem przedstawienia w sposób rzetelny stanu majątkowego, do czego 

zobowiązuje art. 4 ust. 1 tej ustawy. Zapewnić stosowanie prawidłowej klasyfikacji 

budżetowej dla wpłat z tytułu kosztów upomnień, zgodnej z zasadami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.). 

2. Wprowadzić skuteczne procedury, które zapewnią przestrzeganie przepisów art. 26 ustawy 

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

późn. zm.) w zakresie stosowania prawidłowych metod inwentaryzowania wszystkich 

aktywów podlegających inwentaryzacji. 

3. Zaprowadzić prawidłową ewidencję powiatowego zasobu nieruchomości stosownie do 

przepisów art. 25a oraz art. 23 ust. 1c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782). Sporządzić plan 
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wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, zgodnie z wymogami art. 23 ust. 

1 pkt 3 w związku z art. 25 ust. 2 i 3 oraz z art. 25b 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: 

Rada Powiatu 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


