
 
 

 
Opole, 18 listopada 2005 r. 

 
ZK -401-18/05 
 
 
 
                 Pan  

Zbigniew Majka 

                 Starosta Powiatu Nyskiego 
 
 
 

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. 55,poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 14 czerwca 2005 r. do 30 

sierpnia 2005 r. w tamtejszym Starostwie kontrolę gospodarki finansowej powiatu za 2004 r. 

oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2002 r., 2003 r. i I półrocze 2005 r. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną ,obejmując nią losowo wybrane operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa i brakiem właściwego 

nadzoru. Kontrola wykazała powtórzenie się nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

poprzedniej  kontroli kompleksowej gospodarki finansowej powiatu polegających na 

nienaliczeniu i niepobieraniu należnych odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie 

wieczyste nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa oraz na braku 

kontrasygnowania przez Skarbnika umów powodujących zobowiązania pieniężne, co w 

świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 13 września 2001 r. nie 

powinno mieć miejsca. 

 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 453 - 86 - 36, 37 
Tel/Fax - 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE        
ul. Oleska 19a 
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Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości zostały w trakcie kontroli usunięte, a 

dotyczy to: 

− ujmowania w ewidencji syntetycznej konta 101 „Kasa” na bieżąco wszystkich 

dokonywanych z kasy wypłat, tj. w dniu ich faktycznej wypłaty, a nie pod datą 

księgowania raportu kasowego, 

− doprowadzenia do zgodności obrotów i sald wynikających z tzw.  „amerykanki” z 

zestawieniem obrotów i sald na dzień 31.12.2004 r. w zakresie ewidencji dot. 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

− wystawienia przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie not odsetkowych 

kontrahentom na kwotę 502,30 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności, 

− ujęcia w dniu 27.07.2005 r. w księgach rachunkowych Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie należności za okres od 1.02.2005 r. do 30.06.2005 r. w kwocie 1240,69 zł z 

tytułu pokrywania części kosztów eksploatacyjnych lokalu przez Unię Gmin Powiatu 

Nyskiego oraz skorygowania sprawozdania Rb-N za okres od początku roku do 30 

czerwca 2005 r. poprzez ujęcie w nim wymienionych należności. 

Ustalenia kontroli opisano w protokóle kontroli doręczonym Panu w dniu 19.09.2005 r. 

 

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. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości,  

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania 

majątku Skarbu Państwa oraz przepisów wewnętrznych, polegające na: 

− nieprawidłowym poprawianiu błędnych zapisów dokonywanych w księgach 

rachunkowych, raportach kasowych i dowodach księgowych (protokół kontroli str. 

22-23, 37-38, 175); 

− ujmowaniu w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dot. należności z tytułu 

dochodów budżetowych niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta 221 – 

„Należności z tytułu dochodów budżetowych”, co w konsekwencji skutkowało na 

dzień 31.12.2004 r. powstaniem nierealnego salda w wysokości 49.450,50 zł 
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oznaczającego stan zobowiązań (nadpłat), podczas gdy faktycznie jednostka takich 

nadpłat nie posiadała (protokół kontroli str. 46-48); 

− nieprowadzeniu ewidencji księgowej konta 011 – „Środki trwałe” dla nieruchomości 

Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Nyski (protokół kontroli str. 86-87); 

− nieprawidłowym dokonaniu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (protokół 

kontroli str. 217-218); 

− błędnym zaksięgowaniu wyników przeprowadzonej inwentaryzacji dotyczących 

faktycznego stanu paliwa na dzień 31.12.2004 r.  na kwotę 214,39 zł (protokół 

kontroli str. 230-231). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego, a z nadzoru 

były i obecny Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego. 

2. Nieprzeprowadzenie w 2004 r. kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% 

wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych powiatu oraz  niedopełnienie 

obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego od 1.01.2004 r.,  

(protokół kontroli str. 18-21). 

Odpowiedzialność ponosi Starosta Powiatu. 

3. Odprowadzanie zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa kwot dochodów na subkonto 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego 

przepisami,  

 (protokół kontroli str. 82-83, 85, 116, 125, 143). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym oraz 

Skarbnik Powiatu. 

4. Dokonywanie sprzedaży lub oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa z 

naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, polegające m.in. na: 

− niezamieszczeniu w treści ogłoszenia, wykazu lub protokołu przeprowadzonego 

przetargu wszystkich wymaganych informacji (protokół kontroli str. 90, 94, 95, 99, 

103, 107), 

− nieprawidłowym ustaleniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego, tj. w stosunku 

procentowym do wartości  udziału  w  gruncie,  określonej  przez  rzeczoznawcę 

zamiast do wartości udziału wynikającego z ceny uzyskanej w przetargu (protokół 

kontroli str. 97-98), 
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− nieprawidłowym dokonaniu zaliczenia wartości mienia pozostawionego poza 

granicami kraju, tj. na poczet ceny sprzedaży lokalu i jedynie pierwszej opłaty z 

tytułu użytkowania wieczystego (protokół kontroli str. 97-98), 

− niezamieszczeniu w treści decyzji, wydanych w sprawie ustanowienia trwałego 

zarządu nieruchomością, wszystkich informacji wymaganych przepisami (protokół 

kontroli str. 132, poz. 135). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Kierownik Oddziału Gospodarki 

Nieruchomościami, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Starosta Nyski. 

5. Nienależne przekazanie na dochody powiatu dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu 

państwa w latach 2003-2004 i I półroczu 2005 r. z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia 

wyceny nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 1.824,89 zł oraz z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 16.434,80 zł, co 

spowodowało zawyżenie kwoty dochodów powiatu, a tym samym zaniżenie dochodów 

Skarbu Państwa o wymienione kwoty, 

(protokół kontroli str. 115-116, 152-153). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym, Skarbnik 

Powiatu oraz Starosta Nyski. 

6. Niedokonanie potrącenia na dochody powiatu kwot należnych  powiatowi w związku z 

wykonywaniem zadań zleconych ustawami, co spowodowało zaniżenie kwoty dochodów 

powiatu na lata 2003-2004 i I półrocze 2005 r., a tym samym zawyżenie kwoty dochodów 

Skarbu Państwa łącznie  o nw. kwoty: 

− z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – o 2.581,03 zł (protokół kontroli str. 125-

126), 

− z tytułu realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu, tj. Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nysie i Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

w Nysie, dochodów z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – o 

kwotę 5.094,95 zł (protokół kontroli str. 144-145), 

− z tytułu opłat melioracyjnych – o kwotę 21,18 zł (protokół kontroli str. 158). 

Odpowiedzialność ponosi podinspektor i inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym, 

Skarbnik Powiatu oraz Starosta Nyski. 
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7. Brak dbałości o wykonywanie zadań publicznych oraz środki publiczne polegający na: 

− nieprawidłowym naliczeniu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu oddania 

nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste, tj. na dzień wystawienia 

upomnienia zamiast na dzień zapłaty bądź ich nienaliczaniu (protokół kontroli str. 

122-125), 

− niepodejmowaniu czynności mających na celu naliczenie i wyegzekwowanie od 

dłużników odsetek należnych za opóźnienie w zapłacie, co spowodowało zaniżenie 

kwoty należności Skarbu  Państwa  łącznie  o 16.914,71 zł  (protokół  kontroli  str.  

127-130); 

− dopuszczeniu do przedawnienia należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie 

wieczyste za lata 1998-2001 w wysokości 13.684,20 zł oraz z tytułu odsetek od 

nieterminowo regulowanych opłat rocznych za lata 1999-2002 w wysokości 

11.850,06 zł (protokół kontroli str. 130-131); 

− błędnym określeniu w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości 

Skarbu Państwa oprocentowania niespłaconej (rozłożonej na raty) części ceny 

nieruchomości a w konsekwencji – błędnym określeniu zabezpieczenia wierzytelności 

Skarbu Państwa oraz zaniżeniu kwoty zrealizowanych z tego tytułu dochodów za lata 

2003-2004 łącznie o 19.417,28 zł (protokół kontroli str.  117-118). 

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Kierownik Oddziału Gospodarki 

Nieruchomościami, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami, podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym, Skarbnik 

Powiatu i Starosta Nyski. 

Powyższe nieprawidłowości wyczerpują znamiona czynu określonego w art. 5 ustawy o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

Nieprawidłowości polegające na nieustaleniu i niepobraniu należnych odsetek od 

nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa 

powtórzyły się pomimo poinformowania w piśmie z dnia 13.09.2001 r., iż odsetki od 

nieterminowych wpłat są ściągane w trybie przepisów kodeksu prawa cywilnego, co 

świadczy o braku skuteczności działań Starosty. 

8. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych polegających na: 

− odrzuceniu oferty, która spełniała warunki określone w SIWZ (protokół kontroli str. 

191-193), 
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− nieunieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu; 

żądaniu od dostawców dokumentów, które nie były niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania (protokół kontroli str. 200-201), 

− niezłożeniu przez członków Zarządu Powiatu pisemnych oświadczeń o braku lub 

istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania (protokół kontroli 

str. 194-195, 208-209, 211, 213). 

Odpowiedzialność ponoszą Starosta, członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Komisji 

Przetargowej. 

Naruszenie zasad postępowania przy udzieleniu zamówienia może wypełniać znamiona 

czynów, o których mowa w art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych.  

9. Zawieranie umów skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych bez dokonania 

kontrasygnaty Skarbnika Powiatu, 

(protokół kontroli str. 173-174, 188, 194, 197, 199, 201, 203, 214-215, 217). 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą członkowie Zarządu Powiatu. 

Nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły ponownie pomimo stwierdzenia Starosty 

Powiatu w informacji z dnia 13.09.2001 r., że zobowiązano pracowników Starostwa do 

przedkładania umów powodujących zobowiązania pieniężne Skarbnikowi celem 

dokonania kontrasygnaty zgodnie z art. 48 ustawy samorządzie powiatowym. 

Powyższe świadczy o braku skuteczności działań Starosty.      

10. Błędnym naliczeniu składki na rzecz Unii Gmin Powiatu Nyskiego za 2004r. na kwotę 

255,90 zł, 

 (protokół kontroli str. 180-181). 

 Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Gospodarczego 

i Programów Europejskich. 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie 

1. Księgowanie operacji gospodarczych dot. wypłacanych pracownikom zaliczek oraz 

zobowiązań udokumentowanych fakturami niezgodnie z zasadami funkcjonowania konta 

„240” i „300” 

(protokół kontroli str. 243, 251). 
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Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy, a z nadzoru Dyrektor Centrum Kształcenia 

Praktycznego. 

2. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności sporządzonym na dzień 

31.12.2004 r. należności wymagalnych w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, co 

skutkowało zaniżeniem tych należności o kwotę 2.779,21 zł, 

(protokół kontroli str. 243-244). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy i Dyrektor Centrum. 

 

II.  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 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

 

Starostwo Powiatowe 

1. Podjąć skuteczne działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

rachunkowości. Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z przepisami określonymi w 

ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z 

późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752). Założyć ewidencję księgową konta 011-Środki 

trwałe dla nieruchomości Skarbu Państwa, stosownie do wymogów przepisu § 6 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych 

zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz.U. nr 77, poz. 864) w związku z 

art. 3 ust. 1 pkt 12 cyt. ustawy o rachunkowości. 

2. Przeprowadzić w roku bieżącym a następnie w każdym roku budżetowym kontrolę 

obejmującą co najmniej 5% wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych 

powiatu w zakresie przestrzegania procedur kontroli, stosownie do przepisów ustawy o 
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finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Rozpocząć 

prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie ,zgodnie z zasadami określonymi w 

Rozdziale 5 cytowanej ustawy o finansach publicznych  

3. Wzmocnić nadzór nad terminowością odprowadzania na subkonto Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego kwot dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa. 

Przestrzegać w tym zakresie terminów określonych przepisem § 7 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i 

terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz 

przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych 

zadań (Dz.U. nr 100, poz. 1077 z późn. zm.).  

4. W zakresie obrotu nieruchomościami przestrzegać zasad określonych przepisami ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 

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). Zweryfikować prawidłowość dokonanego zaliczenia na poczet 

ceny nabycia nieruchomości w Nysie przy pl. Kilińskiego 2 wartości mienia 

pozostawionego poza granicami kraju, stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 

grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionego 

poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r. nr 6, poz. 39 z późn. zm.). 

5. Dokonać rozliczenia kwot dochodów zrealizowanych przez powiat na rzecz Skarbu 

Państwa  oraz kwot należnych powiatowi na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy 

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 

203, poz. 1966) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.). 

6. Wdrożyć rozwiązania, które skutecznie wyeliminują naruszanie zasady braku dbałości o 

wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne określonej przepisami art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 

142, poz. 1593 z późn. zm.).  

Rozliczyć różnice wynikające z błędnego naliczenia lub nienaliczenia kwot odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu oddania nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie 
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wieczyste lub trwały zarząd oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności.   

Podjąć czynności zmierzające do skorygowania w treści aktów notarialnych umów 

sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa błędnie określonych stawek oprocentowania 

pozostałych do spłat rat oraz wielkości zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa z 

tego tytułu w myśl przepisu art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.). 

Wyegzekwować od nabywców przedmiotowych nieruchomości kwoty wynikające z 

błędnego naliczenia oprocentowania niespłaconej części ceny nieruchomości. 

7. Wyeliminować nieprawidłowości związane z udzieleniem zamówień publicznych. 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z należytą starannością z 

zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. nr 19, poz. 117 z późn. zm.). 

8. Dokonać korekty opłaty składki na rzecz Unii Gmin Powiatu Nyskiego o kwotę 255,90 zł 

za rok 2004.  

9. Zaprzestać powtarzającej się praktyki zawierania umów powodujących powstanie 

zobowiązań pieniężnych bez dokonania kontrasygnaty Skarbnika Powiatu, tj. z 

naruszeniem art. 48 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity - Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1542 z późn. zm.) oraz zapisów Instrukcji Obiegu 

Dokumentów Księgowych. 

10. Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych dopuszczenia do 

wystąpienia tych samych nieprawidłowości. 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie 

1. Podjąć skuteczne działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

rachunkowości.  

Ewidencję księgową prowadzić zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz 

przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752). 
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2. Sprawozdania budżetowe sporządzać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 24, 

poz. 279). 

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 
 

Zastępca Prezesa 

Franciszek Firmuga 

/-/ 

 


