
 

 
 

 

 

Opole, dnia 4 października 2013 r. 

NKO.401-18/2013 

 

 

Pan 

Adam Fujarczuk 

Starosta Powiatu Nyskiego 

 

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 16 maja 2013 r. do 5 sierpnia 2013 r. w 

tamtejszym Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Powiatu za 2012 rok 

oraz wybranych zagadnień za lata 2008 -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. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 5 sierpnia 2013 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprawidłowe ustalenie kwoty opłaty za zajęcie pasa drogowego, na skutek nieujęcia 

do naliczenia opłaty wszystkich dni zajęcia pasa drogowego (niezgodnie z wnioskiem 

podmiotu ubiegającego się o zezwolenie), co spowodowało zaniżenie opłaty o łączną 

kwotę 163,00 zł (protokół kontroli str. 48 – 50). 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax  77 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 

mailto:rio@rio.opole.pl


2 

 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą starszy specjalista ds. technicznych oraz 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie. 

2. Brak w dokumentacji przetargowej pisemnego uzasadnienia indywidualnej oceny oferty 

przez poszczególnych członków komisji lub akceptacji „Karty indywidualnej oceny 

oferty” (protokół kontroli str. 70 – 71, 78, 86). 

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji przetargowej. 

3. Zaniżenie wartości środka trwałego o kwotę 9 900,00 zł na skutek nieujęcia w kosztach 

ulepszenia poniesionych kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej (protokół 

kontroli str. 88 – 89). 

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Programowania. 

4. Nieustalenie w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w 

Nysie oraz w Zespole Szkół w Paczkowie procedur dotyczących prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji księgowej dla każdego typu szkoły, co uniemożliwiło ww. 

jednostkom prawidłowe ustalenie wydatków bieżących jednostki w szczegółowości do 

typu i rodzaju szkoły (protokół kontroli str. 134-139). 

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. 

Emila Godlewskiego w Nysie oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w 

punktach 1 – 3 i polegało na: 

– wznowieniu w dwóch przypadkach postępowania i wydaniu decyzji, którymi zmieniono 

wadliwe decyzje w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego, 

– zwiększeniu zaniżonej wartości środka trwałego o kwotę 9 900,00 zł, 

 wydaniu zarządzenia nr 20/2013 z dnia 26.07.2013 r. w sprawie powołania stałej 

komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

ustalenia jej składu osobowego oraz określenia zasad i trybu jej działania, którym 

uchylono zawierające nieaktualne przepisy zarządzenie nr 40/10 Starosty Nyskiego z 

dnia 10.12.2010 r. 

Ponadto w odniesieniu do nieprawidłowości wymienionej w punkcie 4 w celu prawidłowej 

realizacji obowiązku wynikającego z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, tj. ustalenia wydatków bieżących jednostki w szczegółowości do typu i rodzaju 

szkoły, pismem nr EK.4331.2.7.2013.MZ Członka Zarządu Powiatu Nyskiego nadzorującego 

Wydział Edukacji i Kultury z dnia 30.07.2013 r. zobowiązano Dyrektorów wszystkich szkół 
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prowadzonych przez Powiat Nyski do prowadzenia odrębnej analityki wydatków dla każdego 

typu szkoły. 

II. Wnioski pokontrolne  

W celu usunięcia stwierdzonych 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. Przy wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego do ustalenia kwoty opłaty za 

zajęcie pasa drogowego przyjmować pełną liczbę dni zajmowania pasa drogowego 

stosownie do przepisu art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) 

2. Wdrożyć procedury zapewniające prawidłowe ustalenie przez oświatowe jednostki 

budżetowe Powiatu Nyskiego wydatków bieżących w szczegółowości do typu i rodzaju 

szkoły celem zapewnienia przestrzegania art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 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                                                                                                                

/--/ 


