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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 30 marca 2021 r. do 21 maja 2021 r. kontrolę kompleksową 

gospodarki finansowej Powiatu Głubczyckiego 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 21 maja 2021 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 
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1. Zaniechanie obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz na pięć lat oceny zewnętrznej 

audytu wewnętrznego (protokół kontroli str. 13). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Starosta.  

2. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na: 

a) ustaleniu wartości efektów inwestycyjnych uzyskanych w wyniku realizacji zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce – Bogdanowice” w 

wysokości zawyżonej o kwotę łączną 18 908,20 zł, na skutek zaliczenia do nich 

kosztów zakupu materiałów promujących projekt (protokół kontroli str. 74-76).  

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik Powiatu. 

b) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych w księgach 

rachunkowych innego okresu sprawozdawczego niż ten, w którym one wystąpiły 

(protokół kontroli str. 82, 91-92). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Wydziału Drogownictwa. 

3. Ustalenie i wypłacenie w okresie od października 2017 r. do marca 2021 r. Wicestaroście 

Głubczyckiemu wynagrodzenia w wysokości przekraczającej w okresie miesiąca 

siedmiokrotność kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe, o kwotę łączną 4.690,52 zł (protokół kontroli str. 46-

48). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista Wydziału Ogólno-Organizacyjnego, były i 

obecny Starosta Głubczycki, Skarbnik Powiatu oraz były i obecny Sekretarz. 

4. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

a) niedoliczaniu należnych odsetek bankowych do kwot zabezpieczeń należytego 

wykonania umowy zwracanych wykonawcom (protokół kontroli str. 17-18). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Wydziale Promocji, Inspektor w Wydziale 

Finansowo-Budżetowym, Kierownik Wydziału Drogownictwa oraz Skarbnik Powiatu,  

b) zwrocie wykonawcom wadium bez zachowania zasady niezwłoczności (protokół 

kontroli str. 57-58, 67).  

Odpowiedzialność ponosi Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, 

c) sporządzeniu niekompletnych protokołów z postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych oraz wykazaniu w jednym z nich nieprawidłowych danych w zakresie 

wartości zamówienia (protokół kontroli str. 59, 63, 67-68, 71, 79-81, 89).  

Odpowiedzialność ponoszą Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i Starosta 

oraz były Kierownik Wydziału Drogownictwa. 
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Nieprawidłowość analogiczna do wskazanej w pkt nr 4 lit. c) w zakresie sporządzania 

niekompletnych protokołów postępowania została również stwierdzona podczas dwóch 

ostatnich kontroli kompleksowych gospodarki finansowej Powiatu Głubczyckiego, 

przeprowadzonych przez tut. Izbę w okresach od 19 sierpnia 2013 r do 14 października 

2013 r. oraz od 26 lipca 2017 r. do 9 października 2017 r. co w świetle informacji o 

wykonaniu wniosków pokontrolnych z dwóch poprzednich kontroli, zawartych w pismach: 

OR.1710.4.2013 z dnia 29 listopada 2013 r., OR.1710.3.2017 z dnia 9 stycznia 2018 r. oraz 

OR.1710.3.2017 z dnia 26 lutego 2018 r. nie powinno mieć miejsca. Powyższe wskazuje 

nie tylko na powtarzającą się nieskuteczność działań podjętych w celu realizacji wniosków 

pokontrolnych w wymienionym zakresie, ale również na możliwość wystąpienia sytuacji, 

o której mowa w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.  

 

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

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

nr 3 i nr 4 a) i polegało na: 

 zawarciu z Wicestarostą Głubczyckim porozumienia zmniejszającego wysokość 

przyznanego dodatku specjalnego i ustalającego w ten sposób wysokość wynagrodzenia 

w sposób zgodny z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz potrąceniu z wynagrodzenia za 

kwiecień 2021 r. kwoty nadpłaconego wynagrodzenia,  

 zwrocie wykonawcom odsetek wynikających z rachunku bankowego, na którym 

przechowywane były zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

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.  Zapewnić przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego, zgodnie z 

dyspozycją wynikającą ze standardu nr 1312 określonego w załączniku do komunikatu 
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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 nad przestrzeganiem przepisów w zakresie rachunkowości, a w 

szczególności: 

a) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie ustalać zgodnie z dyspozycją art. 28 

ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 

ze zm.), 

b) wdrożyć działania zapewniające terminowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych 

na koncie 011- „Środki trwałe”, stosownie do przepisu art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o 

rachunkowości. 

3. Wzmocnić nadzór w zakresie udzielania zamówień publicznych w celu zapewnienia 

prowadzenia postępowań z należytą starannością, a w szczególności: 

a) zapewnić dokonywanie terminowych zwrotów wadiów, zgodnie z przepisem art. 98 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 ze zm.), 

b) wdrożyć działania, które skutecznie zapewnią sporządzanie rzetelnych i kompletnych 

protokołów postępowania o udzielenie zamówień publicznych stosownie do przepisów 

art. 72 ust. 1 pkt 2 i art. 73 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 3 

pkt 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434). 

 

 

 

 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 
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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 w Głubczycach. 
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