
 

 
 

 

 

Opole, dnia 16 maja 2013 r. 

NKO.401-4/2013 

 

 

 

Pan 

Maciej Sonik 

Starosta Powiatu 

Krapkowickiego 

 

 

 

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 5 lutego 2013 r. do 9 kwietnia 2013 r. w 

tamtejszym Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Powiatu za 2012 rok 

oraz wybranych zagadnień za lata 2009 -2011 i 2013. 

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: 

– dostosowania przepisów dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, w tym 

instrukcji inwentaryzacyjnej oraz zakładowego planu kont do obowiązujących 

przepisów prawa, 

– skorygowania nieprawidłowo ujętych w ewidencji księgowej zapisów na koncie 234 

dotyczących należności w wysokości 136,15 zł z tytułu nadpłaty wynagrodzenia byłemu 
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pracownikowi, skorygowania o kwotę 19.065,00 zł. nieprawidłowo zaewidencjonowanej 

wartości środka trwałego oraz zaprowadzenia prawidłowej ewidencji analitycznej konta 

260, 

– skorygowania błędnie sporządzonego na koniec 2012 r. sprawozdania jednostkowego 

Rb-28S Starostwa oraz udzielenia w formie pisemnej upoważnienia do podpisywania 

sprawozdań jednostkowych Starostwa w imieniu Skarbnika, 

– doprowadzenia do wpisania do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej w związku z 

rozłożeniem na raty opłaty za przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo 

własności, 

– dokonania zwrotu przez Wicestarostę nadpłaconej kwoty wynagrodzenia.  

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 9 kwietnia 2013 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprzestrzeganie zasad księgowania operacji gospodarczych związanych z 

ewidencjonowaniem środków przekazanych z rachunku budżetu na pokrycie wydatków 

jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych ze 

środków budżetu UE (protokół kontroli str. 29-31). 

Odpowiedzialność ponosi młodszy referent, podinspektor oraz Dyrektor Wydziału 

Finansowego.  

2. Zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego w wysokości przekraczającej kwotę wydatków 

określonych w planie finansowym jednostki o 1 000,00 zł (protokół kontroli str. 36-38).  

Odpowiedzialność ponosi Starosta i Wicestarosta. 

3. W zakresie poręczenia spłaty kredytu: 

- udzielenie poręczenia spłaty kredytu bez dokonania kontrasygnaty przez Skarbnika 

Powiatu (protokół kontroli str. 127-128), 

- udzielenie poręczenia spłaty kredytu wykraczającego poza rok budżetowy przez Zarząd 

Powiatu bez uprzedniej decyzji organu stanowiącego w tym zakresie (protokół kontroli 

str. 128-129). 

Odpowiedzialność ponoszą były Starosta i Wicestarosta. 
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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. Zapewnić prawidłowe ewidencjonowanie środków przekazanych z rachunku budżetu na 

pokrycie wydatków jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację projektów 

finansowanych ze środków budżetu UE zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 

2 do 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, 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) oraz w zakładowym planie kont. 

2. Doprowadzić do przestrzegania dyspozycji art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie kwot 

zaciąganych zobowiązań pieniężnych.  

3. W przypadku udzielania poręczeń spłaty kredytu zapewnić dokonywanie przez Skarbnika 

Powiatu kontrasygnaty, zgodnie z dyspozycją art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przy udzielaniu 

poręczeń wykraczających poza rok budżetowy przestrzegać kompetencji organu 

stanowiącego zgodnie z przepisem art. 94 cyt. ustawy o finansach publicznych w związku 

z art. 12 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 

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich niewykonania. 
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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                                                                                                                

/--/ 
 


