
 
 

 

Opole, dnia 7 marca 2006 r. 

NKO-401-31/05        

 

 

        Pan 

          Jan Kus  

         Starosta Oleski 

 

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 20 października 2005 r. do 

23 grudnia 2005 r. w tamtejszym Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

powiatu za 2004r. i I-sze półrocze 2005r. oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej 

za rok 2002 i 2003.  

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną, 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 9 stycznia 2006 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 kontroli finansowej w zakresie 

przestrzegania procedur kontroli, obejmującej 5% wydatków w Starostwie i wszystkich 

jednostkach organizacyjnych powiatu, 

(protokół kontroli str. 6, 7, 33). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 
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2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz 

przepisów wewnętrznych polegające m.in. na: 

− braku w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wykazu stosowanych 

ksiąg rachunkowych, określanie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów 

sprawozdawczych oraz zasad dokonywania kompensaty należności (protokół kontroli 

str. 5), 

− niesporządzaniu zestawienia obrotów dzienników częściowych i zestawienia sald kont 

analitycznych (protokół kontroli str. 8), 

− ewidencjonowaniu dowodów księgowych niespełniających wymogów ustawy o 

rachunkowości tj. nie posiadających numerów identyfikacyjnych (protokół kontroli 

str. 9), 

− nieprowadzeniu lub nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji analitycznej wg podziałek 

klasyfikacji budżetowej do kont 901, 902, 130, 221 (protokół kontroli str. 9, 40, 41), 

− wykazywaniu w ewidencji syntetycznej stanów kont rozrachunkowych 221 i 224 „per 

saldem”, co skutkowało powstaniem nierealnych sald na tych kontach (protokół 

kontroli str. 18, 21), 

− nieprowadzeniu kont 080 – „inwestycje”, 250 – „należności finansowe” oraz 310 – 

„materiały” pomimo wystąpienia operacji gospodarczych, które winny być jęte na tych 

kontach (protokół kontroli str. 10, 19, 101), 

−  nieprowadzeniu ewidencji księgowej konta 011 – „środki trwałe” dla nieruchomości 

Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Oleski (protokół kontroli str. 41), 

− nieujmowaniu dochodów Skarbu Państwa w księgach rachunkowych budżetu powiatu 

(protokół kontroli str. 70, 71). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektorzy, Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego, 

Skarbnik oraz Starosta.  

3. Niepodjęcie przez Zarząd uchwał wskazujących dwóch członków Zarządu 

upoważnionych do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu 

kredytów i udzieleniu poręczenia, 

(protokół kontroli str. 25-28). 
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Odpowiedzialność za nieprzedłożenie Zarządowi projektu stosownej uchwały w tej 

sprawie ponosi Starosta. 

4. Niesporządzenie jednostkowych sprawozdań Starostwa Rb-27S z wykonania planu 

dochodów budżetowych oraz Rb-27ZZ z wykonania dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami, 

(protokół kontroli str. 37, 42). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta oraz Skarbnik. 

5. Przeznaczenie części uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu 

administracji rządowej bezpośrednio na wydatki, co spowodowało zaniżenie dochodów 

Powiatu o kwotę 588,50 zł w 2003r. oraz o kwotę 510,45 zł w 2004 r., 

(protokół kontroli str. 55).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik. 

6. Nienaliczenie i nieprzekazanie w 2004r. na dochody Powiatu 5% od zrealizowanych 

dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa z tytułu odsetek od 

środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów zrealizowanych przez 

Komendę Powiatowej Straży Pożarnej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty 

melioracyjnej, 

(protokół kontroli str. 69-70). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor oraz Skarbnik. 

7. Dokonywanie wydatków związanych z wypłatami ekwiwalentów za zalesianie, zapłatą za 

dowody i tablice rejestracyjne oraz materiały biurowe, nie ujętych w planie finansowym 

Powiatu, 

(protokół kontroli str. 72-76). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego. 

Powyższe wyczerpuje znamiona określone w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14, 

poz.114).  

8. Nieprawidłowe ustalenie podstawy naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 

2004r., co spowodowało ich wypłatę w zawyżonej wysokości o kwotę 419,26 zł, 

(protokół kontroli str. 78-80). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor oraz Skarbnik. 
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9. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające m. in. na: 

− udzieleniu zamówienia publicznego, którego warunki zostały określone w sposób 

naruszający zasady uczciwej konkurencji (protokół kontroli str. 13, 15), 

−  sporządzaniu ogłoszeń o przetargach nieograniczonych niezawierających wszystkich 

ustawowo wymaganych informacji (protokół kontroli str. 87, 89, 91),  

−  dopuszczeniu do udziału w postępowaniu ofert niespełniających wszystkich wymagań 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co miało wpływ na wynik postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego (protokół kontroli str. 93, 94, 95), 

Odpowiedzialność ponoszą Starosta oraz Wicestarosta. 

Wymienione nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów, o których mowa w art. 17 

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

publicznych. 

Powiatowy Zarząd Dróg 

1. Nieprawidłowe ustalenie podstawy naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 

2004r., co spowodowało ich wypłatę w zawyżonej wysokości o kwotę 78,76 zł, 

(protokół kontroli str. 113). 

Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. kadrowych. 

2. Naruszenie zasad gospodarki kasowej polegające na: 

− powierzaniu w razie nieobecności kasjera zastępstwa w kasie osobie, która nie złożyła 

oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej oraz nie przedłożyła 

stosownego dokumentu potwierdzającego jej niekaralność, 

− przekazywaniu kasy bez protokołów zdawczo-odbiorczych, 

(protokół kontroli str. 105). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy PZD.  

3. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające m. in. na: 

− udzieleniu zamówienia publicznego z wolnej ręki, pomimo że w SIWZ dla 

zamówienia podstawowego nie przewidziano możliwości udzielania zamówień 

uzupełniających (protokół kontroli str. 118-119), 

− niezłożeniu oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających 

wykluczenie z postępowania przez osoby wykonujące czynności ze strony 

zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (protokół 

kontroli str. 122-123), 
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Odpowiedzialność ponoszą Dyrektor PZD oraz starszy specjalista w dziale technicznym 

PZD. 

4. Nieprawidłowe ustalenie w 2003 r. opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, co spowodowało zaniżenie przychodów środka 

specjalnego o kwotę 123,20 zł, 

(protokół kontroli str. 123-124). 

Odpowiedzialność ponoszą referent w dziale technicznym oraz Dyrektor PZD. 

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. Wdrożyć skuteczne rozwiązanie zapewniające przeprowadzenie w każdym roku 

budżetowym kontroli we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie 

przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli, stosownie do wymogów 

określonych w art. 46 oraz 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. nr 249, poz. 2104). 

2. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bezwzględnie przestrzegać zasad 

rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 

planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752).  

Uzupełnić dokumentację opisująca przyjęte zasady rachunkowości. Zaprowadzić 

brakującą ewidencję księgową.  

3. Spowodować sporządzanie sprawozdań jednostkowych przez Starostwo jako jednostkę 

budżetową. Przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań stosownie do przepisów 
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rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej ( Dz.U. nr 24, poz. 279 z późn. zm.).  

4. Przestrzegać obowiązku podjęcia przez Zarząd uchwał wskazujących dwóch członków 

Zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu 

kredytu oraz poręczeń i gwarancji, stosownie do postanowień art. 194 ust. 1 cyt. ustawy o 

finansach publicznych. 

5. Zaprzestać przeznaczania części uzyskanych dochodów Powiatu z tytułu realizacji zadań 

z zakresu administracji rządowej bezpośrednio na wydatki. Przestrzegać w tym zakresie 

uregulowań wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104). 

6. Naliczać i odprowadzać na rachunek budżetu powiatu 5% dochodów uzyskiwanych na 

rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 

listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, 

poz.1966). Dokonać rozliczenia należnych powiatowi kwot.  

7. Zaprzestać dotychczasowej praktyki dokonywania wydatków nie przewidzianych w 

planie finansowym. Przestrzegać zasady dokonywania wydatków w granicach kwot 

określonych w planie finansowym, stosownie do przepisów art. 138 pkt 3 w zw. z art. 189 

ustawy o finansach publicznych. 

8. Dokonać rozliczenia nadpłaconych kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

pracowników za 2004r. Podstawę naliczenia kwoty dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego ustalać zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 

(Dz.U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 6 rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczególnych zasad 

udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu  

oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.). 

9. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzieleniem zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzić z należytą starannością zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm). 
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Powiatowy Zarząd Dróg 

1. Dokonać rozliczenia nadpłaconych kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

pracowników za 2004r. W powyższym zakresie przestrzegać przepisów ustawy o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz 

przepisów cyt. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania 

wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. 

2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej.  Przestrzegać zasady 

protokolarnego przekazywania kasy, stosownie do postanowień określonych w przepisach 

wewnętrznych. 

3. Podjąć skuteczne działania zapewniające udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z 

postanowieniami cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Skorygować błędnie naliczoną opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, podjąć działania celem wyegzekwowania 

należnych kwot i przekazanie ich na dochody powiatu.  

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 

/--/ 


