
 

 
 

 

 

Opole, dnia 30 października 2013 r. 

NKO.401-17/2013 

 

 

Pan 

Józef Kozina 

Starosta Powiatu Głubczyckiego 

 

 

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 19 sierpnia 2013 r. do 14 października 2013 r. 

w tamtejszym Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Powiatu za 2012 rok 

oraz wybranych zagadnień za lata 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 14.10.2013 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

 nieokreśleniu w polityce rachunkowości metod zabezpieczenia dostępu do danych i 

systemu ich przetwarzania oraz opisu systemu służącego ochronie dowodów 
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księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę 

dokonywanych w nich zapisów (protokół kontroli str. 9), 

 niesporządzaniu zestawienia obrotów dzienników częściowych (protokół kontroli 

str. 19), 

 nieujmowaniu w ewidencji księgowej Starostwa operacji gospodarczych 

dotyczących dochodów i wydatków środków pozyskanych z PFRON oraz operacji 

gospodarczych na rachunkach bankowych związanych z obsługą zadłużenia 

Powiatu (protokół kontroli str. 31-33, 34-35, 37-38), 

 zaniechanie rozliczenia w księgach rachunkowych 2012 roku różnic 

inwentaryzacyjnych, pomiędzy saldami wykazanymi przez banki w pisemnych 

potwierdzeniach sald a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (protokół 

kontroli str. 33-39).  

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w 

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

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

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Skarbnik Powiatu i Starosta 

Głubczycki. 

2. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na: 

– niezamieszczenie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy o udzieleniu zamówienia 

publicznego (protokół kontroli str. 73-74, 82, 89, 93-94). 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w 

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

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

Odpowiedzialność ponosi Starosta Głubczycki i Główny Specjalista Wydziału 

Ogólno-Organizacyjnego. 

 sporządzenie niekompletnych protokołów z postępowania o zamówienie publiczne 

tj. nie zawierających informacji dotyczących udzielenia zamówienia publicznego 

(protokół kontroli str. 74-75, 82-83, 90, 94). 

Odpowiedzialność ponosi Główny specjalista Wydziału Ogólno-Organizacyjnego, 

Wicestarosta oraz Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia, 
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3. Naruszenie przepisów w zakresie kontroli zarządczej dotyczących: 

 zapewnienia zgodności działania z procedurami wewnętrznymi wynikającymi z 

zarządzenia Starosty Powiatu nr 36/2010 z dnia 27.12.2010 r. w zakresie m.in.: 

powołania zespołu ds. kontroli zarządczej, opracowania rocznego planu 

działalności, ryzyk strategicznych, karty realizacji zadania, sporządzania informacji 

o realizacji zadania priorytetowego, dokonania formalnej samooceny kontroli 

zarządczej i złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej (protokół kontroli 

str.12-14), 

 zapewnienia efektywności i skuteczności przepływu informacji w Starostwie, czego 

skutkiem było niezamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych bez zbędnej zwłoki (protokół kontroli str. 74, 

82, 89, 93-94). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Starosta Głubczycki. 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte bądź częściowo usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punkcie 1 i polegało na: 

– uzupełnieniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości o brakujące 

elementy, 

– zaprowadzeniu od 2013 r. ewidencji księgowej rachunków bankowych związanych 

z obsługą pożyczki i emisją obligacji komunalnych, 

– wyjaśnieniu powstałej na dzień 31.12.2012 r. różnicy inwentaryzacyjnej w 

wysokości 8 800,00 zł pomiędzy pisemnym potwierdzeniem salda otrzymanym od 

pożyczkodawcy a ewidencją księgową Starostwa.  

 

 

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: 
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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 z późn. zm.). Zapewnić sporządzanie zestawień 

obrotów dzienników częściowych za poszczególne okresy sprawozdawcze, zgodnie z 

dyspozycją art. 14 ust. 3 cyt. ustawy. Operacje gospodarcze w zakresie środków PFRON 

ewidencjonować w księgach rachunkowych Starostwa zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 i 

art. 11 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Przestrzegać obowiązku wyjaśniania i rozliczania 

różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych roku, na który przypadał termin 

inwentaryzacji, zgodnie z przepisem z art. 27 ustawy o rachunkowości. 

2. Zapewnić publikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzieleniu 

zamówień publicznych niezwłocznie po zawarciu umów oraz sporządzanie kompletnych 

protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stosować w 

powyższym zakresie przepisy art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz § 2 

ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. nr 223 poz.1458). 

3. Zapewnić skuteczne funkcjonowanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w 

Głubczycach a w szczególności realizację jej celów w zakresie zgodności działalności 

jednostki z procedurami wewnętrznymi oraz efektywności i skuteczności przepływu 

informacji, zgodnie z przepisami art. 68 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2013 r., poz. 885 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 
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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 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

 /--/ 

 


