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Pan 

Józef Swaczyna 

Starosta Powiatu Strzeleckiego 

 

 

 

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 7 stycznia 2013 r. do 25 lutego 2013 r. 

w tamtejszym Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Powiatu 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. Dotyczyło to między innymi: 

 sporządzenia zestawienia obrotów dzienników częściowych jednostki za poszczególne 

okresy sprawozdawcze 2011 r., 

 rozliczenia odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, 

skutkiem czego było przekazanie kwoty 2 579,38 zł na dochody budżetu, 
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 dokonania wpłaty do kasy Starostwa równowartości odsetek karnych w wysokości 

315,61 zł zapłaconych z tytułu nieterminowej spłaty kredytu oraz zwrotu nadpłaconego 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 7,56 zł. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 25.02.2013 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości, a także uregulowań przyjętej polityki 

rachunkowości, polegające na: 

 zamieszczeniu w zakładowym planie kont obowiązującym w jednostce kont służących 

do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w tej jednostce (protokół 

kontroli str. 9). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 

 prowadzeniu zapisów na kontach nieprzewidzianych w zakładowym planie kont 

(protokół kontroli str. 24). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor Wydziału Finansowego i były p.o. 

Naczelnika tego Wydziału oraz Skarbnik Powiatu.  

 nieokreśleniu wersji oprogramowania, daty rozpoczęcia jego eksploatacji i opisu 

systemu informatycznego programu Płace i Kadry użytkowanego przez Starostwo 

(protokół kontroli str. 9). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 

 sporządzeniu z opóźnieniem zestawienia obrotów i sald organu i jednostki (protokół 

kontroli str. 23).  

Odpowiedzialność ponoszą były młodszy referent i specjalista, były inspektor i były 

p.o. Naczelnika Wydziału Finansowego oraz Skarbnik Powiatu. 

 zamknięciu z opóźnieniem ksiąg rachunkowych w zakresie kont pozabilansowych 

Jednostki i Skarbu Państwa (protokół kontroli str. 25). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta i Skarbnik Powiatu. 

 wykazaniu w bilansie za 2011 r. nieprawidłowych danych w zakresie należności i 

zobowiązań (protokół kontroli str. 27-28). 

Odpowiedzialność ponosi były inspektor Wydziału Finansowego i były p.o. 

Naczelnika tego Wydziału oraz Skarbnik Powiatu. 



 3 

 księgowaniu operacji na koncie 234 z naruszeniem zasad funkcjonowania tego konta 

określonych w zakładowym planie kont (protokół kontroli str. 38). 

Odpowiedzialność ponosi były młodszy referent Wydziału Finansowego. 

 wykazaniu nieprawidłowego salda konta 980 na dzień 31.12.2010 r. oraz 

nieprawidłowego salda konta 130 w bilansie otwarcia tego konta na dzień 1.01.2011 r. 

(protokół kontroli str. 92, 94). 

Odpowiedzialność ponosi były młodszy referent, były inspektor i były p.o. Naczelnika 

Wydziału Finansowego oraz Skarbnik Powiatu. 

 nieterminowym ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na koncie 224 – 

„Rozliczenie dotacji budżetowych” (protokół kontroli str. 156-160). 

Odpowiedzialność ponosi były młodszy referent Wydziału Finansowego, a z nadzoru 

Skarbnik Powiatu. 

2. Nieterminowy zwrot wykonawcom wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania 

umów (protokół kontroli 34-35). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor Wydziału Dróg Powiatowych i specjalista 

Wydziału Finansowego. 

3. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na:  

 podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu na sprzedaż 

nieruchomości bez zachowania terminów określonych art. 38 ust. 2 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami (protokół kontroli str. 57-58, 68, 73-74).  

Odpowiedzialność ponosi Starosta oraz Wicestarosta. 

 niezamieszczeniu w ogłoszeniach o przetargach informacji o zobowiązaniach, których 

przedmiotem jest nieruchomość, o obciążeniach nieruchomości, terminu 

przeprowadzenia poprzedniego przetargu, niezamieszczeniu w ogłoszeniu o 

rokowaniach informacji o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży 

(protokół kontroli str. 58-60, 64-65, 70, 71, 75-77, 79-81, 84). 

Odpowiedzialność ponosi główny specjalista Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami (były Naczelnik tego Wydziału) oraz Starosta.  

 niezamieszczeniu w protokole z przetargu informacji o zobowiązaniach, których 

przedmiotem jest nieruchomość, o obciążeniach nieruchomości, daty sporządzenia 

protokołu, niezamieszczeniu w protokole z rokowań daty sporządzenia protokołu 

(protokół kontroli str. 60-62, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 81-83, 85).  
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Odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Komisji Przetargowej. 

 ustaleniu w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości z naruszeniem zasad 

określonych przez Radę Powiatu (protokół kontroli str. 62-63, 68-69, 74). 

Odpowiedzialność ponosi główny specjalista Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami (były Naczelnik tego Wydziału) oraz Zarząd Powiatu. 

4. Niezwrócenie się do wykonawcy odpowiedzialnego za błędy projektowe uniemożliwiające 

zakończenie postępowania przetargowego o zwrot (regres) kwoty 4 000 zł wypłaconej 

wcześniej oferentowi z tytułu zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 

unieważnionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. (protokół kontroli 

str. 110-115). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 

5. Zaciągnięcie zobowiązania poprzez podpisanie umowy na wykonywanie obsługi prawnej 

Starostwa Powiatowego w latach 2012-2013 bez wymaganego upoważnienia Rady 

Powiatu (protokół kontroli str. 123-126). 

Odpowiedzialność ponoszą Starosta i Wicestarosta. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 15 

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

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

 

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. Wzmocnić nadzór w zakresie rachunkowości celem zapewnienia przestrzegania zasad 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 

2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
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samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289), jak i przepisów wewnętrznych w tym 

zakresie. Uregulowania zakładowego planu kont dostosować do rzeczywistych potrzeb 

jednostki w zakresie zamieszczenia w nim kont służących do księgowania operacji 

gospodarczych niewystępujących w tej jednostce oraz prowadzenia zapisów na kontach 

nieprzewidzianych w zakładowym planie kont, stosownie do dyspozycji § 15 ust. 1 cyt. 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. Dla użytkowanego programu 

Płace i Kadry określić datę rozpoczęcia eksploatacji, wersję oprogramowania oraz opis 

systemu informatycznego, stosownie do przepisów art.10 ust. 1 pkt 3 lit. c w związku z art. 

10 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Doprowadzić do 

terminowego sporządzania zestawień obrotów i sald organu i jednostki stosownie do 

przepisów art. 24 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

Zapewnić przestrzeganie art. 12 ust. 4 cyt. ustawy w zakresie ostatecznego zamknięcia 

ksiąg rachunkowych. Bilans jednostki budżetowej sporządzać na podstawie ksiąg 

rachunkowych, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz ujmować w 

nim dane, w zakresie ustalonym we wzorze bilansu, stanowiącym załącznik nr 5 do cyt. 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. Zapewnić prawidłowe i 

terminowe prowadzenie ewidencji na kontach 130, 224, 234 i 980, zgodnie z zasadami ich 

funkcjonowania określonymi w zakładowym planie kont i w cyt. rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

2. Zapewnić przestrzeganie terminów zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umów, 

stosownie do postanowień zawartych w umowach oraz zgodnie z przepisami art. 151 

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

2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i uregulowaniami zarządzenia nr 19/2009 Starosty z 

dnia 22.05.2009 r.  

3. Skutecznie wzmocnić nadzór w zakresie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu i sporządzania dokumentacji związanej z tą sprzedażą. Doprowadzić do 

podawania do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach w terminach zgodnych z 

przepisem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 102 poz. 651 z późn. zm.). Zapewnić zamieszczanie w 

ogłoszeniach o przetargach i w ogłoszeniach o rokowaniach informacji wymaganych na 

podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, § 13 pkt 2 i 3 
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oraz § 25 ust. 1 pkt 10 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.). Zapewnić sporządzanie 

kompletnych protokołów z przeprowadzonych przetargów i rokowań, a w szczególności 

zamieszczanie w nich informacji wymaganych na podstawie przepisów § 10 ust. 1 pkt 3, 4 

i 11 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. Przy ustalaniu cen 

zbywanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu przestrzegać zasad 

określonych uchwałą nr XXXVIII/254/2001 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 

19.12.2001 r. zmienioną uchwałą nr XIV/132/2007 z dnia 28.12.2007 r.  

4. Wystąpić z roszczeniem regresowym do firmy projektowej jako podmiotu 

odpowiedzialnego za wynikłe błędy projektowe, które nie pozwoliły na skuteczne 

zakończenie pierwszego postępowania przetargowego, stosownie do przepisu art. 42 ust. 5 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 

późn. zm.). 

5. Zobowiązania wieloletnie zaciągać w ramach upoważnień udzielonych przez Radę 

Powiatu stosownie do przepisu art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 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                                                                                                                

/--/ 


