
 
 

 
Opole, dnia 7 marca 2007 r. 

NKO-401-35/06 

 

Pan 

Henryk Lakwa 

Starosta Opolski 
 

    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 Opolu, działając na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z dnia 7 

października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 55, 

poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 14 listopada 2006 r. do 16 stycznia 2007 r. w 

tamt. Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 2005 r. i I półrocze 2006 r. 

oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za rok 2004. 

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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz wynikające z braku 

właściwego nadzoru. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Wicestaroście Opolskiemu w 

dniu 19 stycznia 2007 r.  

I.    U s t a l e n i a   k o n t r o l i 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

Starostwo Powiatowe 

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia w podległych i nadzorowanych jednostkach 

organizacyjnych kontroli w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej na 

podstawie co najmniej 5% wydatków tych jednostek, 

(protokół kontroli str. 8-11). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Starosta Opolski. 
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2. Naruszenie zasad gospodarki kasowej oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania 

polegające na: 

− dokonywaniu zmiany na stanowisku kasjera z pominięciem przeprowadzenia 

inwentaryzacji środków pieniężnych i innych walorów znajdujących się w kasie na 

dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej (protokół kontroli str. 18), 

− wykonywaniu czynności kasowych w pomieszczeniu ogólnodostępnym, 

niezabezpieczonym przed bezpośrednim dostępem interesantów (protokół kontroli str. 

19 i 20), 

− nieprawidłowym anulowaniu druków ścisłego zarachowania, tj. czeków 

gotówkowych i kwitariuszy przychodowych  K-103  (protokół kontroli  str. 22-23, 

27-28), 

− realizowaniu zapłaty na podstawie dowodów niespełniających wymogów 

prawidłowego dowodu księgowego, niesprawdzonych pod względem merytorycznym 

i formalno rachunkowym (protokół kontroli str. 24, 94-95). 

Odpowiedzialność ponosi kasjer,  inspektor w wydziale administracyjno gospodarczym, 

osoby odpowiedzialne za wykonanie kontroli dowodu pod względem merytorycznym i 

rachunkowym, Skarbnik i Starosta Opolski.  

3. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

− księgowaniu operacji gospodarczych niezgodnie z zakładowym planem kont 

(protokół kontroli str. 38-39, 44-46), 

− ujmowaniu w księgach rachunkowych operacji polegających na udzieleniu i 

rozliczeniu zaliczek na wydatki pod datą inną niż wynika to z faktycznych terminów 

udzielenia i rozliczenia zaliczki (protokół kontroli str. 46-48), 

− nieprawidłowym przeprowadzeniu weryfikacji sald kont zespołu „2”-rozrachunki i 

roszczenia, co w konsekwencji doprowadziło do wykazania w bilansie jednostki 

zaniżonego stanu  należności i zobowiązań (protokół kontroli str. 49 i 50). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor w Wydziale finansowo budżetowym, Zastępca 

Głównego Księgowego oraz Starosta Opolski.  

4. Nieprawidłowe ustalenie podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

co spowodowało zawyżenie wypłaconych pracownikom wynagrodzeń za 2005 r. o kwotę 

668,92 zł,  

(protokół kontroli str. 80-83). 
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Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. kadr, inspektor ds. płac, a z nadzoru Skarbnik 

Powiatu. 

5. Zaniżenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2005 r. o kwotę 

317,07 zł, 

(protokół kontroli str. 84-85). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Starosta Opolski.  

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  

1. Nieprawidłowe ustalenie podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

co spowodowało zawyżenie wypłaconego pracownikom wynagrodzenia  za rok 2004 o 

kwotę 115,09 zł i za rok 2005 o kwotę 53,24 zł,  

(protokół kontroli str. 131 i 133). 

 

I I .  W n i o s k i   p o k o n t r o l n e  

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: 

Starostwo Powiatowe 

1. Przeprowadzić w każdym roku kontrolę obejmującą co najmniej 5 % wydatków w 

podległych jednostkach organizacyjnych w zakresie przestrzegania procedur kontroli 

finansowej, stosownie do wymogów określonych w art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr  249, poz. 2104). 

2.  Wdrożyć procedury, które skutecznie wyeliminują naruszenie obowiązujących w jednostce 

zasad gospodarki kasowej oraz zasady  gospodarki drukami ścisłego zarachowania.  

3. Wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Przestrzegać 

zasad rachunkowości wynikających z przepisów art. 24 ust. 2 i art. 26 ustawy z dnia 28 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz 

Zakładowego Planu Kont.  
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4.  Rozliczyć kwotę 668,92 zł wynikającą z wypłacenia zawyżonego wynagrodzenia 

rocznego za 2005 r. Podstawę do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

ustalać zgodnie regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności oraz 

udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281).  

5. Dokonać korekty naliczonego funduszu świadczeń socjalnych za 2005r. uwzględniając 

dane dotyczące rzeczywistego stanu zatrudnienia oraz przekazać na rachunek ZFŚS kwotę 

317,07 zł. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  

1. Rozliczyć kwoty 115,09 zł i 53,24 zł wynikające z wypłacenia zawyżonych dodatkowych 

wynagrodzeń rocznych za 2004 i 2005 r. Podstawę do naliczenia dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego ustalać zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 

usprawiedliwienia nieobecności oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 

nr 60, poz. 281). 

 

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 
 
 

Zastępca Prezesa 

Franciszek Firmuga 

/--/ 


