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Pan

Dariusz Kaśków

Starosta Głubczycki

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

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od  12 maja 2005 r. do 29

czerwca 2005 r. w tamtejszym Starostwie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej

powiatu za 2004 r. 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 konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. Kontrola

wykazała ponowne wystąpienie nieprawidłowości, które stwierdzono podczas poprzedniej

kontroli kompleksowej, dotyczących przekroczenia zakresu upoważnienia do zaciągania

zobowiązań, dokonywania zapisów w ewidencji księgowej w sposób nietrwały oraz

nieterminowego ewidencjonowania operacji gospodarczych, co w świetle informacji o

wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 18 lutego 2002 r. nie powinno mieć miejsca.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 12 lipca 2005 r.
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I. Us ta l en ia  kontro l i

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:

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

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

(protokół kontroli str. 5-6).

Odpowiedzialność ponosi Starosta Głubczycki.

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

polegające na:

- nieoznaczeniu ksiąg rachunkowych nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej, nazwą

programu  przetwarzania  oraz  nazwą  jednostki,  której dotyczą  (protokół  kontroli

str. 6-7, 66, 77),

- nieprowadzeniu ewidencji syntetycznej konta 201 – „rozrachunki z dostawcami i

odbiorcami” w zakresie środka specjalnego (protokół kontroli str. 77),

- nieprawidłowym sporządzeniu zestawienia obrotów i sald w zakresie kont środka

specjalnego  (protokół kontroli str. 77),

- zaewidencjonowaniu operacji gospodarczej na koncie 221 w okresie sprawozdawczym

innym niż ten, w którym zdarzenie miało miejsce oraz nieujęciu w ewidencji środków

trwałych efektów rzeczowych zrealizowanej inwestycji (protokół kontroli str. 22, 61);

Nieprawidłowość polegająca na nieterminowym ewidencjonowaniu operacji

gospodarczych powtórzyła się pomimo informacji Starosty zawartej w piśmie nr FN-

3120/I/12/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. stanowiącej, iż wszystkie zdarzenia

gospodarcze dotyczące poszczególnych miesięcy są ewidencjonowane w księgach

rachunkowych w miesiącu, w którym miały miejsce. Ponowne ujawnienie

nieprawidłowości tego samego rodzaju świadczy o braku skuteczności działań

zmierzających do ich wyeliminowania;

- ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na niewłaściwych kontach (protokół

kontroli str. 13),

- dokonywaniu zapisów w ewidencji analitycznej środków trwałych w sposób

nietrwały, za pomocą ołówka (protokół kontroli str. 65);

Nieprawidłowości tego samego rodzaju zostały również stwierdzone w trakcie

poprzedniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez RIO w Opolu w dniach od

09.08.2001r. do 04.10.2001r., co świadczy o nieskuteczności działań podejmowanych

w celu ich wyeliminowania;
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- braku podsumowania obrotów każdej strony wydruku komputerowego oraz braku dat

operacji gospodarczych w ewidencji syntetycznej konta 011-środki trwałe (protokół

kontroli str. 66),

- ewidencjonowaniu ponoszonych kosztów inwestycji z pominięciem konta 080-

„inwestycje” (protokół kontroli str. 58).

Odpowiedzialność ponoszą inspektor w wydziale Finansowo – Budżetowym, Skarbnik

Powiatu oraz Starosta Głubczycki.

3. Zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej granice kwot wydatków

określonych w planie finansowym powiatu,

      (protokół kontroli str. 14 - 18).

Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań wypełnia przesłanki

naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedzialność ponosi Starosta Głubczycki.

Wymieniona powyżej nieprawidłowość wystąpiła ponownie pomimo informacji Starosty

Głubczyckiego o realizacji wniosków pokontrolnych, zawartej w piśmie FN –

3120/I/12/2002 z dnia 18.02.2002 r., stanowiącej iż nie dopuszcza się do zaciągania

zobowiązań w wysokości przekraczającej granice kwot wydatków budżetowych

określonych w planie finansowym poprzez bieżącą, szczegółową analizę wykonania

wydatków w porównaniu do ustalonego planu finansowego. Świadczy to o braku

skuteczności działań Starosty w tym zakresie, a także o poinformowaniu tut. Izby

niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosku pokontrolnego.

4. Nieprawidłowe naliczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego, co spowodowało jej

zaniżenie o kwotę 110,40 zł,

(protokół kontroli str. 30 - 33).

Odpowiedzialność ponosi referent w Wydziale Drogownictwa oraz Starosta Głubczycki.

5. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami powiatowymi

polegające na:

– niepodaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o

wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, co mogło

ograniczyć dostęp do informacji o sprzedaży nieruchomości potencjalnym nabywcom

(protokół kontroli str. 35, 38),

– nieokreśleniu w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opisu

nieruchomości (protokół kontroli str. 35, 37, 38),
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– nieokreśleniu w ogłoszeniach o przetargu informacji o obciążeniach nieruchomości

(protokół kontroli str. 35, 37, 38).

Odpowiedzialność ponosi Starosta Głubczycki.

6. Zawarcie umów o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów

publicznych, w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej z naruszeniem

obowiązujących przepisów w tym zakresie polegającym na niezamieszczeniu w prasie

informacji o możliwości składania ofert na realizację dotowanych zadań, niezłożeniu

pisemnej oferty przez podmiot, któremu udzielono dotację oraz zastosowaniu

niewłaściwego wzoru umowy,

(protokół kontroli str. 51-52).

7. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na:

– niezamieszczeniu ogłoszenia o przetargu  w internecie (protokół kontroli str. 54),

– nieterminowym przekazywaniu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

informacji cenowych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kopii

oferty najkorzystniejszej (protokół kontroli str. 54-55),

- niedoręczeniu wykonawcy którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą

zawiadomienia określającego miejsce i termin podpisania umowy (protokół kontroli

str. 54, 55),

- niezawarciu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji dotyczących

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (protokół kontroli str. 55),

- nieopublikowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku

postępowania (protokół kontroli str. 55).

Odpowiedzialność ponosi Starosta Głubczycki.

I I .  Wn 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 budżetowym kontrolę co

najmniej 5 % wydatków we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu, stosownie

do wymogów określonych w art. 127 ust 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o

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

2. Doprowadzić do zgodności z prawem ewidencję księgową zarówno w zakresie wymogów

formalnych stawianych księgom rachunkowym jak i w zakresie stosowania w praktyce

zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych na odpowiednich kontach księgowych.

Zaprzestać praktyk nieterminowego ewidencjonowania operacji gospodarczych oraz

prowadzenia ewidencji analitycznej konta 011 w nietrwały sposób.

Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3. Wdrożyć skuteczne rozwiązania gwarantujące, iż zobowiązania pieniężne zaciągane będą

w granicach kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki

stosownie do przepisów art. 132 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm).

4. Skorygować błędnie naliczoną opłatę za zajęcie pasa drogowego. Do naliczania opłat

stosować prawidłowe stawki określone w uchwale Rady Powiatu stosownie do przepisu

art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.

z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).

5. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad działalnością związaną z gospodarowaniem

nieruchomościami. Przestrzegać w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603

z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. nr 207, poz. 2108).

6. Wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości dotyczące udzielania dotacji podmiotom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie zadań pomocy społecznej.

Stosować odpowiednio przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z

dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację

zadania z zakresu pomocy społecznej  (Dz.U. nr 61, poz. 545).
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7. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzać z należytą starannością z

zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 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 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 w Głubczycach


