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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 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 25.08.2010 r. do 

20.10.2010 r. w tamtejszym Starostwie Powiatowym kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2009 r. oraz wybranych zagadnień za 

2008 r. i 2010 r. 

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.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały usunięte w trakcie kontroli. Dotyczy to uzupełnienia dokumentacji opisującej przyjęte 

zasady rachunkowości oraz dokonania zmian wadliwie funkcjonującego programu 

księgowego, który były przyczyną wykazywania niewłaściwego salda konta 201- rozrachunki 

z dostawcami i odbiorcami. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 5.11.2010 r.  
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I. Ustalenia kontroli.  

 

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej -

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz w 

Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu niezgodnie 

z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych 

zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki 

zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego oraz nieprawidłowe sporządzenie 

protokołów z przeprowadzonych kontroli (protokół kontroli str. 8-9). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski i Kierownik Wydziału 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

2. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 niesporządzaniu zestawienia obrotów dzienników częściowych (protokół kontroli str. 

11), 

 niesporządzaniu zestawienia obrotów i sald, którego obroty powinny być zgodne z 

obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych 

(protokół kontroli str. 12), 

 dokonywaniu zapisów księgowych w dzienniku bez zachowania zasady chronologii 

zapisów (protokół kontroli str. 11), 

 dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających daty dokonania księgowania 

operacji gospodarczych oraz uniemożliwiających ustalenie osób odpowiedzialnych za 

treść zapisów księgowych (protokół kontroli str. 11, 12). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Zastępca Skarbnika Powiatu oraz Starosta.  

3. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na 

sporządzeniu niekompletnych ogłoszeń o przetargach dotyczących sprzedaży 

nieruchomości oraz protokołu z przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

(protokół kontroli str. 30, 31), 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Nieruchomości oraz Przewodniczący Komisji Przetargowej. 

4. Wypłacanie pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę dodatków 

funkcyjnych, dodatków specjalnych, oraz nagród, w sytuacji niewprowadzenia w życie 
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regulaminu wynagradzania określającego warunki i sposób przyznawania oraz wypłaty 

wymienionych dodatków i nagród, w związku z nieuzgodnieniem tego regulaminu z 

zakładową organizacją związkową (protokół kontroli str. 46-49). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta Powiatu. 

5. Wypłacanie nagród jubileuszowych z naruszeniem zasady bezzwłoczności jej wypłaty po 

nabyciu prawa do nagrody oraz wypłacenie nagrody przed datą nabycia do niej prawa 

(protokół kontroli str. 50-51). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi inspektor ds. kadr. 

6. Zaciągnięcie zobowiązań majątkowych bez kontrasygnaty Skarbnika Powiatu (protokół 

kontroli str. 60-63). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor w Wydziale Organizacyjnym. 

 

I I .  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. Zapewnić realizację obowiązku dokonywania kontroli w Zakładach Opieki Zdrowotnej, 

nad którymi Powiat sprawuje nadzór, zgodnie z dyspozycją 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.). Przestrzegać w tym zakresie uregulowań dotyczących zakresu kontroli, 

jej częstotliwości oraz prawidłowego dokumentowania, stosownie do przepisów §§ 4, 6, 7 

i 10 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. Doprowadzić do sporządzania zestawień obrotów dzienników częściowych oraz 

zestawień obrotów i sald zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 3 oraz 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.). Zapewnić przestrzeganie zasady chronologii zapisów księgowych w 
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dzienniku, stosownie do przepisu art. 14 ust. 1 cyt. ustawy oraz prawidłowość 

dokonywania zapisów księgowych zgodnie z przepisami art. 23 ust. 2 pkt 4 oraz art. 14 

ust. 4 ustawy o rachunkowości.  

3. Zapewnić sporządzanie prawidłowych i kompletnych dokumentów związanych ze 

sprzedażą nieruchomości komunalnych. Przestrzegać w tym zakresie wymogów 

określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 

2108 z późn. zm.). 

4. Uregulować wypłacanie dodatków funkcyjnego i specjalnego oraz nagród, dla 

pracowników Starostwa Powiatowego zatrudnionych na podstawie umów o pracę, 

poprzez wprowadzenie w życie regulaminu wynagradzania dostosowanego do zmian 

wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 

U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), stosownie do przepisu art. 58 cyt. ustawy. 

Podjąć działania mające na celu rozliczenie wypłaconych pracownikom Starostwa 

Powiatowego nagród, przyznanych bez określenia w regulaminie wynagradzania 

warunków przyznawania nagród oraz warunków i sposobu ich wypłacania. Przy 

przyznawaniu i wypłacaniu nagród stosować przepisy art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). 

5. Zapewnić wypłacanie pracownikom nagród jubileuszowych niezwłocznie po nabyciu do 

nich prawa. Stosować w tym zakresie przepisy § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 

nr 50, poz. 398 z późn. zm.). 

6. Wprowadzić procedury, które skutecznie wyeliminują przypadki zawierania umów 

powodujących powstanie zobowiązań majątkowych bez kontrasygnaty Skarbnika 

Powiatu. Stosować w tym zakresie przepisy art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

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



 5 

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosku pokontrolnego 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 

                                                                                                               /--/ 


