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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 

2012 r. poz. 1113) przeprowadziła w dniach od 21 grudnia 2012 r. do 11 lutego 2013 r. w 

tamtejszym Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Powiatu Opolskiego za 

2011 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2010 i 2012. 

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 głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczy to między innymi dokonania częściowej 

aktualizacji polityki rachunkowości, zabezpieczenia pomieszczenia kasowego w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi oraz dokonania korekty kosztów 

delegacji służbowej pracownika, wypłaconych w zaniżonej wysokości.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 11 lutego 2013 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieujęciu w przyjętej polityce rachunkowości informacji dotyczących wykazu zbiorów 

danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z 

określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości 

ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych oraz opisu systemu 

informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności 

od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów (protokół 

kontroli str. 6). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Skarbnik Powiatu oraz Starosta Opolski. 

 nieumieszczeniu nazwy programu przetwarzania danych na każdej stronie wydruku 

komputerowego ksiąg rachunkowych (protokół kontroli str. 21). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Skarbnik Powiatu. 

 dokonywaniu w sposób nieprawidłowy poprawek w wewnętrznych dowodach 

księgowych tj. bez zachowania czytelności poprawianego zapisu (protokół kontroli str. 

62). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy dokonujący korekt w sposób niewłaściwy.  

2. Naruszenie przepisu w zakresie zamówień publicznych polegające na niezapewnieniu 

nienaruszalności i kompletności protokołu kontroli, którego załącznikiem była oferta 

wykonawcy zamówienia (protokół kontroli str. 75). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. 

 

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: 
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1. Uzupełnić zapisy przyjętej polityki rachunkowości o brakujące elementy, stosownie do 

dyspozycji art. 10 ust 1 pkt 3 lit b) i c) ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o 

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zapewnić 

oznaczanie każdej strony wydruku ksiąg rachunkowych nazwą programu przetwarzania 

danych zgodnie z przepisem art. 13 ust 4 pkt 1 cyt. ustawy o rachunkowości. Podjąć 

skuteczne działania celem przestrzegania przez pracowników Starostwa Powiatowego w 

Opolu regulacji zawartych w art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości. 

2. Zapewnić należytą staranność przy przechowywaniu protokołu z postępowania wraz z 

załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność stosownie do art. 97 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

113, poz. 759 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 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                                                                                                                

/--/ 
 


