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                                                                                                     Opole, dnia 23 czerwca 2009 r. 

 

NKO-401-4/09 

 

                                                                                   Pan 

Albert Macha 

Starosta Krapkowicki 

 

 

 
                                           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 DzU. z 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 27.02.2009r. do 20.04.2009r. 

w Starostwie Powiatowym kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Powiatu 

Krapkowickiego za rok 2008r. 

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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 30 kwietnia 2009 r.  

W dniu 6 maja 2009 r. odmówił Pan podpisania protokołu i złoŜył Pan wyjaśnienie co do 

przyczyny tej odmowy.   

ZłoŜone w tej sprawie wyjaśnienie zostało wykorzystane przy ostatecznym formułowaniu 

wniosków pokontrolnych. 

 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W  OPOLU 

Tel. centr. 453 - 86 - 36, 37 
Tel/Fax — 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 — 052 OPOLE       
ul. Oleska 19a 
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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. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. 

o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych, polegające na: 

− naruszeniu zasad funkcjonowania konta 231 (protokół kontroli str. 33, 88); 

Odpowiedzialność ponoszą podinspektor Wydziału Finansowego, z nadzoru 

Naczelnik Wydziału Finansowego i Skarbnik; 

− bezpodstawnym wyłączeniu z inwentaryzacji stanów naleŜności drogą uzgodnień z 

kontrahentami o wartości poniŜej kwoty 1.000 zł (protokół kontroli str. 42); 

Odpowiedzialność ponosi Starosta; 

− nieprawidłowym ujęciu w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego wydatku 

dotyczącego Zespołu  Szkół Zawodowych (protokół kontroli str. 86, 87); 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik, Wicestarosta i Starosta; 

− nieterminowym zaewidencjonowaniu nabytych udziałów finansowych oraz zaniŜeniu 

ich wartości  (protokół kontroli str.134,135); 

         Odpowiedzialność ponoszą podinspektor i Naczelnik Wydziału Finansowego oraz 

Skarbnik. 

2. Naruszenie zasad gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania polegające na:                                                         

− niesporządzaniu  protokołów zdawczo – odbiorczych kasy (protokół kontroli str. 

13,14);  

 Odpowiedzialność ponoszą inspektor-kasjer oraz Naczelnik Wydziału Geodezji, 

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami; 

− niepobraniu od pracownika pełniącego zastępstwo kasjera oświadczenia o 

odpowiedzialności materialnej (protokół kontroli str. 13); 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami; 

− nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji druków ścisłego zarachowania pn. dziennik 

budowy  oraz niezgodnym z przepisami poprawianiu błędów w tej ewidencji (protokół 

kontroli str. 25, 26); 
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Odpowiedzialność ponoszą pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę drukami ścisłego 

zarachowania oraz Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej. 

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, 

(protokół kontroli str. 38, 39). 

Odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Naczelnik 

Wydziału Zamówień Publicznych, p.o. Geodeta Powiatowy. 

4. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na zawarciu 

umowy na czas nieoznaczony, 

(protokół kontroli str. 130). 

Odpowiedzialność ponoszą Starosta i Wicestarosta. 

5. Naliczenie i wypłacenie pracownikowi odprawy emerytalnej w kwocie zawyŜonej o 62,00 zł 

(protokół kontroli str. 99).  

Odpowiedzialność ponosi podinspektor Wydziału Finansowego, z nadzoru Skarbnik. 

6. Nieprawidłowe ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w Starostwie Powiatowym                      

w 2008 r. w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 

przekazanie odpisu na rachunek Funduszu w wysokości zawyŜonej o 482,02 zł, 

(protokół kontroli str. 105-107).  

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 

7. Nieprzestrzeganie przepisów wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym polegające na: 

− zawarciu umowy z naruszeniem zasady reprezentacji wynikającej z art. 48 ust. 1, cyt. 

ustawy (protokół kontroli str.131); 

 Odpowiedzialność ponosi Starosta; 

− zawarciu umowy bez kontrasygnaty Skarbnika (protokół kontroli str.132); 

 Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Starosta.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

1. Nieterminowe przekazywanie Zarządowi Powiatu Krapkowickiego jednostkowych 

sprawozdań budŜetowych Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S, 

(protokół kontroli, str.144-145). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor PCPR w Krapkowicach. 

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, 

(protokół kontroli, str.149-153). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor PCPR w Krapkowicach. 
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3. Realizowanie zapłaty oraz dokonywanie w księgach rachunkowych zapisów na podstawie 

dowodów księgowych, w których PCPR nie jest stroną operacji gospodarczych, 

(protokół kontroli str.152, 153). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor PCPR w Krapkowicach. 

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: 

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

rachunkowości. Przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm) 

oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad rachunkowości oraz planu kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. 

nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).  

2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej i druków ścisłego 

zarachowania. Przestrzegać zasady protokolarnego przekazywania kasy, stosownie do 

uregulowań wewnętrznych w tym zakresie.  

3. Przestrzegać obowiązku terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z 

art. 35 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 

2104 z późn. zm.). 

4. Umowy o udzielenie zamówień publicznych zawierać na czas oznaczony, zgodnie  z art. 142 

ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późn. zm.) 

z wyjątkiem określonym w art. 143 ust. 1 ustawy. 

5. Wyliczać odprawy emerytalne zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów                  

z dnia 2 sierpnia 2005 r., w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  

(Dz.U. z 2005 r. nr 146. poz. 1223 z późn. zm.). Rozliczyć kwotę nadpłaconej odprawy. 

6. Dokonać korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2008 r. z 

uwzględnieniem prawidłowo obliczonej przeciętnej liczby zatrudnionych stosownie do 
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przepisów art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (tj. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.). 

7. Zapewnić prawidłową reprezentację Powiatu Krapkowickiego przy zawieraniu umów 

zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz przestrzegać wymogu kontrasygnaty 

Skarbnika przy zawieraniu umów powodujących powstanie zobowiązań pienięŜnych, 

stosownie do przepisu art. 48 ust. 3 cyt. ustawy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

1. Sprawozdania jednostkowe PCPR w Krapkowicach przekazywać Zarządowi Powiatu 

Krapkowickiego w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 

czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.). 

2. WdroŜyć rozwiązania, które zapewnią terminowe regulowanie wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.). 

3. Realizować wydatki budŜetowe oraz dokonywać zapisów w księgach rachunkowych na 

podstawie dowodów księgowych spełniających wymogi określone w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 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 nie wykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art.27 ww. ustawy zagroŜone 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 zastrzeŜeń do 

Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeŜeń moŜe być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię 

lub niewłaściwe zastosowanie. 
 

 

Do wiadomości: 
Rada Powiatu Krapkowickiego 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

/--/ 
 


