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Pan

Albert  Macha

Starosta Krapkowicki

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 Opolu, działając na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z

dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z

2001r. nr 55, poz.577 z późn.zm.) przeprowadziła w dniach od 02 maja 2005r. do dnia 11

lipca 2005r w tamtejszym Starostwie Powiatowym kontrolę kompleksową gospodarki

finansowej powiatu za rok 2004 oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za

rok 2003.

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną, 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.

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących

zostały usunięte. Dotyczy to m.in. uaktualnienia przepisów wewnętrznych regulujących

zasady ewidencji i gospodarki drukami ścisłego zarachowania oraz usunięcia

nieprawidłowości w zakresie prowadzenia tej ewidencji , skorygowania błędnie naliczonego

odpisu na ZFŚS,  zaprowadzenia ewidencji analitycznej do kont o symbolu 011, 013 i 020.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 19 lipca 2005 r.

Odmówił Pan podpisania protokołu i w dniu 21 lipca 2005r. złożył Pan wyjaśnienie w

sprawie przyczyn odmowy.
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Złożone w tej sprawie wyjaśnienie dotyczące przyczyn odmowy podpisania protokołu

kontroli, a także stanowisko inspektora ich dotyczące zostały wykorzystane przy

formułowaniu ostatecznych wniosków pokontrolnych.

I.    U s t a l e n i a   k o n t r o l i

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:

1. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli co najmniej 5% wydatków w

jednostkach podległych,

(protokół kontroli str.7-8).

Odpowiedzialność ponosi Starosta.

2. Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym Rb-NDS o nadwyżce / deficycie na koniec

okresu sprawozdawczego roku 2004, danych niezgodnych z danymi wynikającymi z

ewidencji księgowej,

(protokół kontroli str.10-12).

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik i Wicestarosta.

Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z

ewidencji księgowej wyczerpuje przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

3. Przekroczenie zakresu upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu poprzez

dokonanie zmian warunków umów pożyczek udzielanych SP ZOZ w Krapkowicach,

polegające na:

− dokonaniu zmiany oprocentowania pożyczki udzielonej w dniu 08.01.2004r. z 7% na

0 %, w drodze podpisania aneksu do ww. umowy (protokół kontroli str. 56-59),

− dokonaniu zmian terminów spłat pożyczek udzielonych w dniu 22 stycznia 2004r.i 08

lipca 2004r, co spowodowało że pożyczki krótkoterminowe nabrały charakteru

długoterminowych (protokół kontroli str. 60-61, 62-63).

Odpowiedzialność ponoszą Starosta i Wicestarosta.

Nierespektowanie postanowień umów o udzielenie pożyczek w zakresie egzekwowania

zabezpieczenia pożyczek niespłaconych w terminie oraz dochodzenia zapłaty odsetek za

zwłokę, co dotyczy umów zawartych w dniach 03 stycznia 2003r, 26 maja 2003r, 08

stycznia 2004r, i 05 stycznia 2005r. (protokół kontroli str. 53-54, 55-56, 57-58, 65-66),

Odpowiedzialność ponoszą Starosta i Wicestarosta.
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Zaakceptowanie złożonej przez SP ZOZ w Krapkowicach niewystarczającej formy

zabezpieczenia spłaty pożyczek w postaci weksla in balco wraz z deklaracją wekslową na

sumę udzielonej pożyczki oraz pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

bankowym, wobec znanych faktów braku środków na tym rachunku i wzrastającego

stanu zobowiązań tej placówki (protokół kontroli str. 66-68).

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Zarządu Powiatu.

4. W zakresie gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa:

− niesporządzanie planów wykorzystania zasobu,

− nieprowadzenie ewidencji nieruchomości,

− nieprzeprowadzenie inwentaryzacji nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

− niezapewnienie wyceny niektórych spośród tych nieruchomości,

(protokół kontroli str. 87-88).

Odpowiedzialność ponosi Starosta i Skarbnik.

5. W zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi:

− nieujęcie danych o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i

innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w informacji o stanie

mienia komunalnego,

− niesporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu.

(protokół kontroli str. 153).

Odpowiedzialność ponosi  Starosta.

6. Ujmowanie w ewidencji księgowej konta 011 zmian w stanie poszczególnych środków

trwałych z opóźnieniem wynoszącym od 8 do 16 miesięcy,

(protokół kontroli str.155-156).

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Zamówień

Publicznych.

I I .  W n i o s k i   p o k o n t r o l n e

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i 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. Przeprowadzić w roku bieżącym, a następnie w każdym roku kontrolę finansową co

najmniej 5% wydatków w jednostkach podległych, stosownie do wymogów  art. 127

ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z

2003r. nr 15, poz.148 z późn.zm).

2. Przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań budżetowych określonych w

rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości

budżetowej (Dz.U. nr 24 poz.279 z późn.zm). Skorygować i przesłać do tut. RIO

sprawozdanie Rb-NDS za 2004r.

3. Przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego przez organy powiatu przy

podpisywaniu umów cywilno prawnych, a w szczególności respektować treść umów, o

ile została ona przyjęta jako załącznik do uchwały Zarządu Powiatu. Zarząd i ochronę

mienia Powiatu wykonywać ze szczególną starannością, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 5

czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.

1592 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia spłat udzielanych

pożyczek.

4. Sporządzić plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, zaprowadzić

księgową ewidencję analityczną i syntetyczną nieruchomości stanowiących własność

Skarbu Państwa oraz przeprowadzić ich inwentaryzację i wycenę. Przestrzegać w tym

zakresie przepisów art. 23 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

5. Sporządzić plan wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości stosownie do art. 23

ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 25 ust. 2 i 3 oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

gospodarce nieruchomościami oraz uzupełnić brakujące dane w informacji o stanie

mienia komunalnego stosownie do przepisu art. 120 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn.

zm.).

6. Podjąć skuteczne działania nadzorcze i kontrolne celem niedopuszczenia do opóźnień w

ewidencjonowaniu środków trwałych. Stosować w tym zakresie postanowienia art. 20

ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r.

nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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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 o przyczynach ich niewykonania. Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o

wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl art. 27 ww. ustawy stanowi wykroczenie.

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

/--/


