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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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137) przeprowadziła w dniach od 5 lutego 2021 r. do 26 marca 2021 r. kontrolę kompleksową 

gospodarki finansowej Powiatu Krapkowickiego za lata 2019-2020 oraz wybranych zagadnień 

za lata 2017-2018 i 2021. 

 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 oraz 

braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

30 marca 2021 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niedochowanie obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz na pięć lat oceny zewnętrznej 

audytu wewnętrznego (protokół kontroli str. 12-14). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta Krapkowicki. 

2. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) zaewidencjonowaniu operacji gospodarczej dotyczącej środków trwałych 

(zakończonej inwestycji) w księgach rachunkowych innego okresu sprawozdawczego 

niż ten, w którym ona nastąpiła (protokół kontroli str. 75-76). 

Odpowiedzialność ponoszą Pomoc administracyjna oraz Inspektor w Wydziale 

Finansowym. 

b) niesporządzeniu oraz nieterminowym sporządzeniu dowodów wewnętrznych OT 

(protokół kontroli str. 76-77, 87-89).  

Odpowiedzialność ponoszą Pomoc administracyjna, Inspektor w Wydziale 

Finansowym oraz Skarbnik. 

c) ewidencjonowaniu wyodrębnionych środków z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 

gruntów na niewłaściwym koncie (protokół kontroli str. 100-101).  

Odpowiedzialność ponoszą Starosta oraz Skarbnik. 

d) prowadzeniu odrębnej księgi rachunkowej przeznaczonej do dokumentowania 

operacji gospodarczych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

należącymi do Skarbu Państwa (protokół kontroli str. 102-103). 

Odpowiedzialność ponoszą Starosta oraz Skarbnik. 

e) nieprowadzeniu bieżącej ewidencji księgowej na koncie 111 – „Zasób nieruchomości 

Skarbu Państwa” (protokół kontroli str. 103). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia. 

3. Nieprzygotowanie przez Zarząd Powiatu oraz nieprzedstawienie Radzie Powiatu projektu 

uchwały w sprawie podjęcia przez Radę decyzji w zakresie udzielenia poręczenia dla 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach (protokół kontroli str. 22-

24). 

Odpowiedzialność ponoszą Starosta, Wicestarosta oraz Skarbnik. 

4. Przyznanie Wicestaroście Krapkowickiemu dodatku specjalnego z naruszeniem przesłanek 

jego przyznania (protokół kontroli str. 46-47). 
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Odpowiedzialność ponosi Starosta. 

5. Naruszenie przepisów w zakresie praw pracowniczych polegające na nieudzieleniu 

Wicestaroście Krapkowickiemu zaległego urlopu wypoczynkowego za 2017 r. w terminie 

wynikającym z przepisów prawa (protokół kontroli str. 47-48).  

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 

6. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

ewidencji gruntów i budynków w zakresie nieruchomości stanowiących własność lub 

współwłasność Skarbu Państwa (protokół kontroli str. 90-97). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor oraz Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii, Dyrektor Wydziału 

Inwestycji i Mienia oraz Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii. 

7. Niewskazywanie w ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wszystkich 

elementów wymaganych przepisami prawa (protokół kontroli str. 97-98). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia. 

8. Wykorzystanie, w postępowaniu na sprzedaż prawa własności nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym, operatu szacunkowego sporządzonego w celu określenia wartości 

prawa własności i prawa użytkowania wieczystego celem przekształcenia tego prawa 

(protokół kontroli str. 107-108).  

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami. 

9. Nieprzeprowadzenie czynności weryfikacyjnych w stosunku do nieruchomości Skarbu 

Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, zajętych pod infrastrukturę kolejową, pod 

kątem ewentualnego zaliczenia tej infrastruktury do nieczynnej lub prywatnej w celu 

ustalenia, czy istnieją przesłanki do stosowania zwolnienia z opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego tych nieruchomości (protokół kontroli str. 121-123). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta Krapkowicki gospodarujący nieruchomościami Skarbu 

Państwa. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości wymienionych w punktach: 

nr 4 oraz nr 6 i polegało na: 
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 zawarciu z Wicestarostą Krapkowickim porozumienia zmieniającego warunki pracy i 

płacy, usuwając zapis dotyczący przyznania dodatku specjalnego na okres pełnienia 

funkcji Wicestarosty, a następnie przyznaniu dodatku specjalnego z uwagi na udzielenie 

przez Starostę Krapkowickiego pełnomocnictw i upoważnień do realizowania zadań 

zastrzeżonych do jego właściwości, a tym samym powierzeniu dodatkowych zadań i 

zwiększeniu realizowanych obowiązków celem zapewnienia prawidłowego 

nieprzerwanego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na okres od 

26 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., 

 zweryfikowaniu i doprowadzeniu do zgodności ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa z ewidencją gruntów i budynków, w zakresie nieruchomości stanowiących 

własność lub współwłasność Skarbu Państwa. 

 

 

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. Doprowadzić do przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego zgodnie ze 

standardem nr 1312 określonym w komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora 

finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2016 r. poz. 28).  

2. Wzmocnić nadzór odnośnie przestrzegania przepisów w zakresie rachunkowości, a w 

szczególności: 

a) wdrożyć procedury zapewniające ujmowanie w księgach rachunkowych operacji 

gospodarczych dotyczących zmian w stanie środków trwałych w okresach 

sprawozdawczych, w których operacje te faktycznie nastąpiły, tj. stosownie do 

dyspozycji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz zapewnić przestrzeganie uregulowań wewnętrznych 

dotyczących sporządzania dowodów OT, 
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b) uaktualnić politykę rachunkowości w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych dla Starostwa Powiatowego w celu prowadzenia ewidencji księgowej 

dochodów Skarbu Państwa w ramach jednej księgi głównej dla wszystkich zdarzeń 

gospodarczych podlegających ujmowaniu w księgach Starostwa Powiatowego, 

stosownie do art. 13, art. 14 ust. 3, art. 16 i art. 17 cyt. ustawy o rachunkowości oraz 

ustalić w zakładowym planie kont dla Starostwa Powiatowego prawidłowe konto do 

ewidencjonowania wyodrębnionych środków z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 

gruntów, stosownie do przepisu § 20 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342), 

c) zapewnić bieżące prowadzenie ewidencji księgowej na koncie 111 w zakresie 

zwiększeń lub zmniejszeń wartości początkowej nieruchomości Skarbu Państwa, które 

nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub użytkowanie, zgodnie 

z opisem do konta określonym w zakładowym planie kont. 

3. Przy udzielaniu poręczeń mających charakter długoterminowy i odnoszących się do 

zobowiązań, których termin wykonania wykracza poza rok budżetowy, w którym 

poręczenie jest udzielane, przygotowywać i przedkładać organowi stanowiącemu projekt 

stosownej uchwały w sprawie udzielenia poręczenia, z zastosowaniem przepisów art. 12 

pkt 8 i art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 920). 

4. Nie dopuszczać do kumulowania się zaległego urlopu wypoczynkowego pracowników 

wbrew obowiązującym przepisom. Urlopów udzielać w terminach wynikających z 

przepisów art. 161 i art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

5. Podjąć działania mające na celu uzupełnienie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa, aby zawierała wszystkie informacje określone w art. 23 ust. 1c ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.). 

6. Sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych operaty szacunkowe wykorzystywać 

jedynie do celów, do których zostały sporządzone, stosownie do treści art. 156 ust. 3 cyt. 

ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
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7. Doprowadzić do końca działania mające na celu weryfikację zasadności stosowania na 

podstawie art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1043 ze zm.) zwolnienia z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wobec 

nieruchomości Skarbu Państwa, mając na uwadze przepisy art. 3 ust. 2 i ust. 3 cyt. ustawy 

o transporcie kolejowym oraz art. 12 w związku z art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 

pkt 5 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także art. 42 ust. 5 i art. 162 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 

a w przypadku stwierdzenia braku podstaw zastosowania przedmiotowego zwolnienia, 

naliczyć opłatę z tytułu użytkowania wieczystego. 

 

 

 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. 

 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

Do wiadomości: 

Rada Powiatu Krapkowickiego. 
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