
Opole, 17 października 2005 r.
ZK-401-13/05

Pan

Józef Swaczyna

                                                                 Starosta Powiatu Strzeleckiego

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 13 czerwca 2005 r. do 03

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

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. Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości zostały w trakcie kontroli

usunięte, a dotyczy to:

− rozliczenia nieprawidłowo ustalonych wynagrodzeń pracowników i dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2003r. i 2004r. na łączną kwotę 3.416,55 zł,

− ustalenia nowych warunków pracy i płacy radcy prawnemu,

− zaprowadzenia ewidencji księgowej do  konta 226 – Należności długoterminowe.

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

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:

Starostwo Powiatowe

1. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz przepisów wewnętrznych, polegające

na:

− nieokreśleniu w zakładowym planie kont zasad prowadzenia ewidencji analitycznej

do kont: 902-Wydatki budżetu, 908-Wydatki z funduszy pomocowych, 030-

Długoterminowe aktywa finansowe, 740-Dotacje i środki na inwestycje oraz zasad

klasyfikacji zdarzeń na kontach : 014-Zbiory biblioteczne, 073-Odpisy aktualizujące

długoterminowe aktywa finansowe, 340-Odchylenia od cen ewidencyjnych

materiałów i towarów, 730-Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu (protokół kontroli

str. 9, 10),

− nieprawidłowym określeniu zasad ujmowania operacji na kontach : 902 – Wydatki

budżetu, 030 – Długoterminowe aktywa finansowe, 750 – Przychody i koszty

finansowe,  (protokół kontroli str. 9-10),

− niekompletnym opracowaniu dokumentacji systemu informatycznego, niewskazaniu

wersji oprogramowania i dat rozpoczęcia jego eksploatacji (protokół kontroli str. 10),

− niezamieszczeniu w wykazie ksiąg wszystkich komputerowych zbiorów danych

tworzących system finansowo-księgowy (protokół kontroli str. 11),

− dokonywaniu zapisów w księgach rachunkowych bez podawania daty dokonania

zapisu oraz braku sumowań zapisów na kolejnych stronach wydruku komputerowego

w sposób ciągły w roku obrotowym (protokół kontroli str. 18),

− nieprowadzeniu księgi głównej budżetu i Starostwa jako jednostki budżetowej

(protokół kontroli str. 19),

− naruszeniu zasady sprawdzalności ksiąg rachunkowych poprzez niewłaściwe

nadawanie numerów identyfikacyjnych dowodom księgowym (protokół kontroli str.

98).

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi referent Wydziału

Finansowego, Naczelnik Wydziału Finansowego oraz  Starosta i Skarbnik Powiatu;

− nieujęciu na koncie 011 – Środki trwałe nieruchomości pozostających w zasobie

Skarbu Państwa (protokół kontroli str. 67);

Odpowiedzialność ponosi Starosta Powiatu;
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− braku bieżącego ewidencjonowania zmian na koncie 011 w zakresie ruchu  środków

trwałych oraz sporządzaniu z opóźnieniem wewnętrznych dokumentów księgowych

LT, OT  (protokół kontroli str. 168 – 169),

Odpowiedzialność ponosi inspektor oraz specjalista Wydziału Finansowego, z nadzoru

Skarbnik;

− nieprawidłowym poprawianiu błędnych zapisów w dowodach księgowych, ewidencji

księgowej oraz drukach ścisłego zarachowania. (protokół kontroli str. 22 – 23, 37,

174).

Odpowiedzialność ponosi młodsza księgowa w Wydziale Finansowym, z nadzoru

Skarbnik oraz podinspektor Wydziału Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych, z nadzoru

Naczelnik tego Wydziału.

2. Nieopracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Szkolnego

Schroniska Młodzieżowego w Górze Świętej Anny, którego obsługę finansowo-księgową

prowadzi Starostwo Powiatowe,

(protokół kontroli str. 6).

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Schroniska.

3. Niedopełnienie obowiązku rozpoczęcia audytu wewnętrznego od I kwartału 2004r.,

(protokół kontroli str. 16 -17).

Odpowiedzialność ponosi Starosta.

4. Określenie w zarządzeniu wewnętrznym Starosty Powiatu nr 33/2003 i nr 34/2004,

terminu przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i należności  niezgodnie z

ustawą o rachunkowości,

(protokół kontroli str. 33 – 34, 51),

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik i Starosta Powiatu.

5. Nieprawidłowości z zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania:

− niezgodne z przepisami wewnętrznymi prowadzenie ewidencji druków ścisłego

zarachowania w Wydziale Finansowym oraz w Wydziale Ruchu Drogowego i Dróg

Powiatowych, tj. dla kilku rodzajów druku w jednej książce ewidencyjnej oraz w

sposób uniemożliwiający określenie stanu druków ścisłego zarachowania na dzień

inwentaryzacji (protokół kontroli str. 36, 38, 42);

Odpowiedzialność ponosi młodsza księgowa w Wydziale Finansowym, z nadzoru

Skarbnik, podinspektor Wydziału Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych, z nadzoru

Naczelnik tego Wydziału.
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− nieujęcie w przepisach wewnętrznych sposobu prowadzenia i ewidencjonowania

druków ścisłego zarachowania wydawanych za odpłatnością przez Wydział Ruchu

Drogowego i Dróg Powiatowych oraz Wydział Budownictwa i Architektury. (protokół

kontroli str. 38 – 39, 42 – 44);

Odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych,

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury, z nadzoru Skarbnik oraz Starosta;

6. Dokonywanie czynności prawnych polegających na udzieleniu poręczenia kredytu,

zaciągnięciu  kredytu, odraczaniu terminu spłat udzielonych pożyczek  bez wymaganej w

tej sprawie uchwały Zarządu w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu,

(protokół kontroli str. 56, 96, 162,164, 165).

Odpowiedzialność ponosi Starosta, Wicestarosta.

7. Naruszenie obowiązujących przepisów przy gospodarowaniu nieruchomościami

polegające na:

− niesporządzeniu planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz

Powiatu Strzeleckiego (protokół kontroli str. 64– 65, 166),

− niesporządzeniu i niepodaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste

(protokół kontroli str. 69 – 71, 74),

− zleceniu wykonania wyceny nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa

podmiotowi ubiegającemu się o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste

(protokół kontroli str. 73 – 74),

− niezamieszczeniu w decyzji o oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd

wszystkich wymaganych przepisami elementów (protokół kontroli str. 78),

− naliczeniu odsetek z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości w zawyżonej wysokości,

co skutkowało zawyżeniem dochodów Skarbu Państwa o kwotę 1.468,85 zł (protokół

kontroli str. 70);

      Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Starosta Powiatu;

− przekazaniu zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa na dochody Powiatu w

niewłaściwych wysokościach, co skutkowało łącznie zawyżeniem w 2003 i 2004r.

dochodów powiatu o kwotę 242,55 zł, z jednoczesnym zaniżeniem o tę samą kwotę

dochodów należnych Urzędowi Wojewódzkiemu  (protokół kontroli str. 85-87, 92-93,

93-94).

Odpowiedzialność ponosi Skarbnik  i Starosta Powiatu.
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8. Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet

Powiatu, polegające na zaciąganiu zobowiązań ponad kwoty określone w planie

finansowym,

(protokół kontroli str. 104 – 106).

Odpowiedzialność ponoszą Starosta i Wicestarosta.

9. Wypłacenie z naruszeniem prawa dodatku służbowego radcy prawnemu - łączna kwota

nadpłaconego wynagrodzenia od 01.08.2000r. do 30.06.2005r. wyniosła 209.604,55 zł, co

skutkowało zawyżeniem nagrody jubileuszowej o kwotę 10.991 zł oraz zawyżeniem

podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika za lata 2001 –

2004 w łącznej kwocie 17.816 zł,

(protokół kontroli str. 111-117).

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Starosta oraz Skarbnik Powiatu.

10. Niewyjaśnienie i nierozliczenie różnicy w kwocie 2.075,70 zł pomiędzy składkami

należnymi, wykazanymi w deklaracjach ZUS P DRA za 2004r. a składkami przekazanymi

do ZUS,

(protokół kontroli str. 119-121).

Odpowiedzialność ponosi podinspektor w Wydziale Finansowym oraz Skarbnik i Starosta

Powiatu.

11. Nieprawidłowe dokonywanie zmniejszania kwoty miesięcznego ryczałtu pieniężnego

pracowników za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych o dni

nieobecności  pracownika,  co  skutkowało  zaniżeniem  wypłaconych  ryczałtów  o kwotę

49,59 zł oraz zawyżeniem o kwotę 6,05 zł. Bezpodstawne naliczenie i wypłacenie ryczałtu

byłemu Staroście Powiatu w kwocie 225,38 zł za miesiąc czerwiec 2004 r.,

(protokół kontroli str. 125-127).

Odpowiedzialność ponosi podinspektor w Wydziale Finansowym oraz Skarbnik Powiatu.

12. Nieprzestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych polegające na:

− dzieleniu zamówienia na obsługę prawną Starostwa na części w celu uniknięcia

stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (od 2 marca 2004 r.

ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz opisywanie  faktur za świadczenie obsługi

prawnej Starostwa  niezgodnie ze stanem faktycznym (protokół kontroli str. 122-124);

− nieodrzuceniu oferty i nieunieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej (protokół kontroli str. 150 –

153).
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Powyższe nieprawidłowości spełniają przesłanki naruszenia dyscypliny finansów

publicznych.

Odpowiedzialność ponosi  były i obecny Starosta oraz członkowie komisji.

13. Zaniżenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 146 zł,

(protokół kontroli str. 128).

Odpowiedzialność ponosi inspektor Wydziału Finansowego, Skarbnik oraz Starosta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Strzelcach Opolskich

1. Niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalenie dodatku za wieloletnią pracę

Przewodniczącemu Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności  w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, skutkiem czego zawyżono

Przewodniczącemu wynagrodzenie w okresie  od 10 lutego 2000 r. do 31 lipca 2005r. o

kwotę  4.561,24 zł,

(protokół kontroli str 195 – 198).

Odpowiedzialność ponosi Starosta.

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:

Starostwo Powiatowe

1. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie

rachunkowości. Uzupełnić braki w posiadanej dokumentacji opisującej przyjęte zasady

rachunkowości stosownie do przepisów wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29 września

1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm. ). Ewidencję

księgową prowadzić zgodnie z przepisami cyt. ustawy oraz przepisami rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz niektórych

jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 152 ) i Zakładowego Planu

Kont.
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2. Spowodować opracowanie przez Dyrektora Młodzieżowego Schroniska w Górze Świętej

Anny dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, stosownie do przepisów

art. 10 cyt. ustawy o rachunkowości oraz prowadzić obsługę finansowo-księgową

jednostki zgodnie z zasadami wynikającymi z tej dokumentacji.

3. Niezwłocznie rozpocząć prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie, zgodnie z

zasadami określonymi w Rozdziale 5 cyt. ustawy o finansach publicznych.

4.  Termin inwentaryzacji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

oraz należności  ustalać zgodnie z przepisami art.26 ust.3 ustawy o rachunkowości (Dz.U.

z 2002 r., nr 7, poz. 694 z późn. zm.).

5. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Uaktualnić przepisy wewnętrzne – ustalić wykaz druków podlegających kontroli zużycia.

6. Przestrzegać obowiązku podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie wskazania dwóch

członków Zarządu do udzielenia poręczenia kredytu i zaciągnięcia kredytu, stosownie do

przepisu art.133 ust.1 cyt. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

7. Wdrożyć rozwiązania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości przy

gospodarowaniu nieruchomościami. Przestrzegać w tym zakresie zasad wynikających z

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z

2004r. nr 261, poz. 2603 z późn zm.). Dokonać rozliczenia z Urzędem Wojewódzkim

nieprawidłowo naliczonych i przekazanych dochodów Skarbu Państwa, stosownie do

przepisów art. 23. ust 3 cyt ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 5 ust.1 pkt 6

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

nr 203, poz. 1966).

8. Wzmocnić nadzór nad realizacją budżetu celem niedopuszczenia do zaciągania

zobowiązań  budżetowych przekraczających kwoty określone w planie finansowym.

Przestrzegać zakresu upoważnienia wynikającego z art. 29 ust. 6 i art.132 ustawy z dnia

26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

9. Wyegzekwować od radcy prawnego za nieprzedawniony okres, nadpłacony dodatek

służbowy, nagrodę jubileuszową i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

10. Wyjaśnić i rozliczyć różnicę pomiędzy deklarowanymi składkami na ubezpieczenie

społeczne a składkami przekazanymi.

11. Rozliczyć nieprawidłowo ustalone i wypłacone kwoty z tytułu ryczałtu pieniężnego

pracowników za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Ryczałty
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naliczać i wypłacać ściśle wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu

kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i

motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

12. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości związanych z

udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych

prowadzić z należytą starannością, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 119, poz. 177). Egzekwować od pracowników

odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

znajomości wymienionych przepisów prawa.

13. Skorygować wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odpis

naliczać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1. Rozliczyć nadpłaconą kwotę 4.561,24 zł z tytułu nieprawidłowo ustalonego dodatku za

wieloletnią pracę. Przestrzegać zasad wynagradzania pracowników samorządowych

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad

wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.

nr 61, poz. 708 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

Zastępca Prezesa

Franciszek Firmuga
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