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NKO-401-14/10  

 

Pan  

Michał Ilnicki  

Starosta Namysłowski 

 

 

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 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 16.03.2010 r. do   

18.05.2010 r. w Starostwie Powiatowym kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 

Powiatu Namysłowskiego za rok 2009 oraz wybranych zagadnień za lata 2007, 2008 i 2010.  

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 21 czerwca 

2010 r. W dniu 25 czerwca 2010 r. odmówił Pan wraz ze Skarbnikiem Powiatu podpisania 

protokołu kontroli i złożył Pan wraz ze Skarbnikiem wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy. 

Dotyczyły one ustaleń związanych z realizacją zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie 

powiatu namysłowskiego w latach 2007-2010 oraz zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1106 O Głuszyna-Brzezinka od km 0+000 do km 3+950. Złożone w tej sprawie wyjaśnienie 

zostało wzięte pod uwagę przy ostatecznym formułowaniu wniosków pokontrolnych. 
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I. Ustalenia kontroli 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Namysłowie (obecnie w likwidacji) w latach 2008, 2009 oraz I kwartale 2010 roku 

(protokół kontroli str. 12-13). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Powiatu. 

2. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 sporządzeniu z opóźnieniem zestawienia obrotów i sald organu i jednostki za okres od 

stycznia do listopada 2009 r. (protokół kontroli str. 16), 

 niezgodności danych wynikających z zestawienia obrotów i sald na dzień 

31.12.2009 r. z obrotami niektórych dzienników częściowych (protokół kontroli str. 

17). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor i inspektorzy ds. księgowości budżetowej oraz 

Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego.  

 nieterminowe przyjęcie do ewidencji księgowej środków trwałych na łączną kwotę 

4.144.992,06 zł (protokół kontroli str. 128, 147). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i 

Zarządzania Nieruchomościami, Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych oraz 

Skarbnik Powiatu. 

3. Niezachowanie szczególnej staranności i dbałości o mienie Powiatu przy realizacji 

zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg w latach 2007-2010 poprzez: 

 zawarcie z wykonawcą zadania umów na bezpłatne użytkowanie sprzętu 

powiatowego do zimowego utrzymania dróg, w sytuacji gdy ten sam sprzęt był w 

okresie wcześniejszym udostępniany innemu podmiotowi odpłatnie. Powyższe 

naruszało adekwatność zobowiązań umownych stron z korzyścią na rzecz 

wykonawcy a wbrew interesowi j.s.t. jako jednostki sektora finansów publicznych, 

bowiem ta nadal płaciła za usługę tak jakby wykonywana była sprzętem 

wykonawcy, 

 niewskazanie w wymienionych umowach sposobu i formy zabezpieczenia dbałości o 

powierzony sprzęt, 
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 brak dostatecznego udokumentowania faktu zużycia 272,5 ton mieszanki piasku i 

soli o wartości 13.960,18 zł do zimowego utrzymania dróg i placów zarządzanych 

przez jednostki powiatowe, 

(protokół kontroli str. 85-88). 

Odpowiedzialność ponoszą koordynatorzy wykonania umowy ze strony 

zamawiającego, Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych, Zarząd Powiatu. 

4. Niezachowanie szczególnej staranności i dbałości o mienie Powiatu przy realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1106 O Głuszyna-

Brzezinka od km 0+000 do km 3+950 poprzez podjęcie decyzji o korekcie przebiegu 

drogi w obrębie skrzyżowania, co skutkowało prawdopodobieństwem zrealizowania 

części inwestycji na nieruchomościach należących do osób trzecich (protokół kontroli 

str. 118-121). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 

5. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego, o którym wyżej mowa 

polegające na: 

 bezpodstawnym dokonaniu poprawek w dwóch ofertach sporządzonych zgodnie ze 

specyfikacją (protokół kontroli str. 114-115), 

 nieodrzuceniu oferty, której treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (protokół kontroli str. 114-116), 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji przetargowej. 

 udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta powinna być 

odrzucona (protokół kontroli str. 116-117). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta i Wicestarosta. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 

ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

6. Nierzetelne dokonanie odbioru końcowego robót poprzez potwierdzenie w protokole 

odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnie z umową podczas, gdy ze 

zgromadzonych materiałów wynika, że część inwestycji została wykonana na 

nieruchomościach osób trzecich (protokół kontroli str. 121-125). 

Odpowiedzialność ponosi komisja dokonująca odbioru końcowego inwestycji. 
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7. W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela:  

 przekazanie z opóźnieniem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2009 r. dyrektorom 

szkół i związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli (protokół kontroli str. 163). 

Odpowiedzialność ponosi Zarząd Powiatu. 

 wykazanie w sprawozdaniu sporządzonym przez Starostwo zaniżonych wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli mianowanych o kwotę 45 zł (protokół kontroli str. 166-

167). 

Odpowiedzialność ponosi inspektor Wydziału Finansowego. 

 

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: 

 

1. Przeprowadzić kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie w likwidacji. Obowiązek kontrolowania 

nadzorowanego SP ZOZ realizować co najmniej raz w roku w zakresie wynikającym z 

przepisów art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz z przepisów § 1 i § 7 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie 

szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi 

zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. nr 94, 

poz. 1097). 

2. Podjąć działania zapewniające przestrzeganie dyspozycji art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 

1223 z późn. zm.) w zakresie terminowości sporządzania zestawienia obrotów i sald 

oraz zgodności zestawienia obrotów i sald z dziennikami częściowymi. Zapewnić 

terminowe przyjmowanie środków trwałych do ewidencji księgowej, stosownie do 
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przepisu art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości oraz uregulowań wewnętrznych 

zawartych w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.  

3. Respektować zasadę zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu i 

ochrony mienia Powiatu wyrażoną w treści art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.), w tym: 

 należycie zabezpieczać interes Powiatu i zapewniać ochronę należącego do niego 

mienia w umowach zawieranych na użytkowanie powiatowego sprzętu, 

 przestrzegać obowiązku rzetelnego dokumentowania rozchodu materiałów 

należących do Powiatu, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji, 

 decyzje w zakresie prowadzenia inwestycji podejmować wyłącznie po 

upewnieniu się co do stanu prawnego nieruchomości, na których mają być 

realizowane. 

4. Przy udzielaniu zamówień publicznych zapewnić przestrzeganie procedur 

wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). Zwiększyć nadzór nad postępowaniami o 

udzielenie zamówień publicznych oraz szkolić odpowiedzialnych za nie pracowników. 

5. Zapewnić dokonywanie odbiorów zrealizowanych inwestycji w sposób rzetelny i 

zgodny z dokumentacją budowlaną tychże inwestycji. 

6. Skorygować i przekazać do tut. RIO sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie danych 

dotyczących wydatków na wynagrodzenia nauczycieli mianowanych. Sprawozdania 

sporządzać i przekazywać odpowiednim podmiotom zgodnie z przepisami art. 30 a 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. nr 

97, poz. 674 z późn. zm.) oraz zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (Dz. U. nr 6, poz. 35). 
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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 nie wykonania. 

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 

                                                                                                               /--/ 
 

 


