
 
 

Opole, dnia 15 lipca 2021 r. 

NKO.401-9/2021 

 

Pan 

Józef Swaczyna  

Starosta Strzelecki 

 

 

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 30 marca 2021 r. do 12 maja 2021 r. kontrolę kompleksową 

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

lata 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. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 17 maja 2021 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego polegające na: 

a) zawarciu w 2019 r. umowy z audytorem usługodawcą na okres krótszy niż rok (protokół 

kontroli str. 12). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 
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b) niezatrudnieniu w jednostce audytora po przekroczeniu w 2019 r. progu 100 000 tys. zł 

ujętych w uchwale budżetowej dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów 

(protokół kontroli str. 12-14). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 

c) niedochowaniu obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz na pięć lat oceny 

zewnętrznej audytu wewnętrznego (protokół kontroli str. 16-17). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 

d) nieprzeprowadzeniu w 2019 r. audytu wewnętrznego w obszarze bezpieczeństwa 

informacji (protokół kontroli str. 17-18). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 

 

2. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na dokonaniu zwrotów 

części (70%) zabezpieczenia należytego wykonania umowy z opóźnieniem sięgającym od 

25 do 168 dni, co spowodowało, że na dzień 31 grudnia 2020 r. jednostka posiadała 

depozyty pieniężne podlegające zwrotowi w łącznej kwocie 19 052,55 zł (protokół kontroli 

str. 29-31). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor i Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych, 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządzania Funduszami oraz Sekretarz Powiatu. 

 

3. Nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych polegające na: 

a) braku wpłaty bądź opóźnionej wpłacie do kasy gotówki (rzeczy znalezionej) przyjętej 

do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych (protokół kontroli str. 37-38). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Sekretarz 

Powiatu oraz Starosta. 

b) nieodprowadzaniu na dochody Powiatu, środków pieniężnych pozostających w 

depozycie Biura Rzeczy Znalezionych, które po upływie terminów określonych 

przepisami art. 187 § 1 k.c. przeszły na własność Powiatu (protokół kontroli str. 38-40). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Sekretarz 

Powiatu oraz Starosta. 

c) nierzetelnym przeprowadzeniu inwentaryzacji zobowiązań z tytułu znalezionych 

środków pieniężnych, które przyjęto do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych (protokół 

kontroli str. 45-47). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, któremu 

powierzono prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych oraz Sekretarz Powiatu. 
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d) niezapewnieniu funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej w zakresie 

depozytów pieniężnych przyjmowanych do Biura Rzeczy Znalezionych (protokół 

kontroli str. 43).  

Odpowiedzialność ponosi Starosta. 

 

4. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na ujmowaniu dochodów 

uzyskanych w latach 2019-2020 z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, w łącznej 

kwocie 148 822,00 zł (brutto), jedynie w księgach rachunkowych organu finansowego, z 

pominięciem kont jednostki (protokół kontroli str. 65). 

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Powiatu. 

 

5. Niedoprowadzenie do udzielenia Staroście zaległego urlopu wypoczynkowego za 2017 r. 

w terminie wynikającym z przepisów prawa, co skutkowało wypłaceniem ekwiwalentu 

pieniężnego z tego tytułu w kwocie 4 269,91 zł (protokół kontroli str. 71-72). 

Odpowiedzialność ponosi Sekretarz Powiatu oraz Starosta. 

 

6. Nieprawidłowe ustalenie pracownikowi stażu pracy, skutkiem czego było naliczenie i 

wypłacenie w latach 2018-2020 dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego w kwocie zaniżonej łącznie o 496,39 zł (protokół kontroli str. 75-

76). 

Odpowiedzialność ponoszą Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Sekretarz 

Powiatu oraz Starosta. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

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

nr 3 lit. a), lit. b), nr 6 i w szczególności polegało na: 

− dokonaniu w dniu 7 maja 2021 r. wpłaty do kasy, a następnie odprowadzeniu na rachunek 

bankowy depozytów wszystkich środków pieniężnych widniejących w ewidencji rzeczy 

znalezionych oraz odprowadzeniu na dochody Powiatu środków pieniężnych stanowiących 

depozyt Biura Rzeczy Znalezionych, które przeszły na własność Powiatu, 

− dokonaniu korekty naliczenia i wypłaty pracownikowi zaniżonego miesięcznego 

wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 2018-2020 w łącznej 

kwocie 496,39 zł. 
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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 prawidłowego stosowania przepisów z zakresu audytu wewnętrznego, a w 

szczególności: 

a) zapewnić zawieranie umów z audytorem usługodawcą na okres co najmniej roku, 

zgodnie z dyspozycją art. 279 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 

b) po przekroczeniu progu 100 000 tys. zł zaplanowanych dochodów i przychodów oraz 

wydatków i rozchodów zatrudnić w jednostce audytora wewnętrznego celem realizacji 

obowiązku wynikającego z przepisu art. 278 ust. 3 cyt. ustawy, 

c) doprowadzić do przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego co najmniej 

raz na pięć lat, 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), 

d) zapewnić realizację audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), nie 

rzadziej niż raz na rok. 

 

2. Zapewnić przestrzeganie przepisów art. 453 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w zakresie 

terminowego zwrotu wykonawcom zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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3. Wzmocnić nadzór i kontrolę w zakresie funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych, a w 

szczególności: 

a) zapewnić rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji depozytów Biura Rzeczy 

Znalezionych. Stosować w tym zakresie przepisy art. 26 ust.1 pkt 3 cyt. ustawy o 

rachunkowości, 

b) podjąć czynności w ramach kontroli zarządczej celem zapewnienia zgodności działania 

jednostki z przepisami prawa w zakresie funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych, 

stosownie do dyspozycji art. 68 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o finansach 

publicznych. 

 

4. Doprowadzić do ewidencjonowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości 

zgodnie z zasadami funkcjonowania kont określonymi w rozporządzeniu 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) oraz zgodnie z uregulowaniami obowiązującego w 

jednostce zakładowego planu kont. 

 

5. Nie dopuszczać do kumulowania się urlopu wypoczynkowego Starosty wbrew 

obowiązującym przepisom i do obciążania budżetu wydatkami z tytułu ekwiwalentu za 

niewykorzystany urlop. Urlopów udzielać stosownie do 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.). 

 

 

 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 
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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 Strzeleckiego. 
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