Wroc aw, 13 pa dziernika 2005 roku
WK.660/P-16/K-37/05
Pan
Marek Tram
Starosta Powiatu Polkowickiego
ul. Górna 2
59-100 POLKOWICE
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroc awiu, dzia aj'c na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 7 pa dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadzi a w okresie od 3 sierpnia do 23 wrze3nia 2005 r. kontrol4
kompleksow' gospodarki finansowej Powiatu Polkowickiego. Zakres badanych zagadnie7, okres
obj4ty kontrol' oraz ustalenia przedstawiono szczegó owo w protokole kontroli, podpisanym
obustronnie w dniu 23 wrze3nia 2005 r. i przekazanym Panu Staro3cie.
W zakresie ustale' ogólno-organizacyjnych
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Polkowickiego by niekompletny, a w toku kontroli
Zarz'd Powiatu Polkowickiego uchwa ' Nr 130/97/05 z dnia 21 wrze3nia 2005 r. uj' w wykazie
gospodarstwo pomocnicze „NOWA SZKO<A”, istniej'ce przy Zespole Szkó

im. Narodów

Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu dzia ali na
podstawie upowa?nie7 do sk adania o3wiadcze7 woli, udzielonych w formie uchwa przez Zarz'd
Powiatu Polkowickiego na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz'dzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) stwierdzono, ?e w niektórych
uchwa ach Zarz'd zatwierdza dokonane przez kierowników jednostek organizacyjnych czynno3ci
prawne polegaj'ce na sk adaniu o3wiadcze7 woli osobom trzecim w okresie przed otrzymaniem
upowa?nie7. Ponadto cz43B upowa?nie7, np. udzielonych przez Starost4 dla Skarbnika Powiatu, by a
wadliwa lub utraci a wa?no3B, w tym: jedno z upowa?nie7 by o wydane na podstawie przepisów, które
utraci y moc z dniem 1 stycznia 2001 r., a inne upowa?nia o Skarbnika Powiatu do kontrasygnowania
umów, podczas gdy Skarbnik jest zobowi'zany do tej czynno3ci z mocy art. 48 ust. 3 powo anej
ustawy o samorz'dzie powiatowym. Prowadzony rejestr wydawanych upowa?nie7 i pe nomocnictw
by prowadzony w edytorze tekstu, zamiast - zgodnie z wymogami § 3 pkt 20 „Instrukcji kancelaryjnej
dla organów powiatu”, stanowi'cej za 'cznik do rozporz'dzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia
1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.) jako zestawienie spraw jednorodnych w formie pisemnej lub jako rejestr informatyczny.
Organizacj4 oraz zasady funkcjonowania Starostwa okre3la „Regulamin Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Polkowicach”, wprowadzony przez Rad4 Powiatu uchwa ' Nr IV/26/03
z 30 stycznia

2003 r.

(ze zm.).

Kolejne

zmiany

zapisów

-

w § 15

ust. 1

„Regulaminu

Organizacyjnego /.../” - nie by y porównywane z zapisami pierwotnymi, co w rezultacie doprowadzi o
do niezgodno3ci stanu faktycznego ze stanem prawnym (m.in. usuni4to zapisy o funkcjonowaniu
Wydzia u Finansowego oraz stanowisko g ównego specjalisty ds. kontroli).
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W zakresie gospodarki pieni-.nej
Gospodarka kasowa i bankowa, w 3wietle badanych dokumentów by a prowadzona w zasadzie
w sposób prawid owy. Niemniej wyst'pi y uchybienia, z których cz43B usuni4to w toku kontroli;
pozosta e wymagaj' podj4cia dzia a7 naprawczych.
Zgodnie z zapisem § 7 (Kontrola kasy), pkt 1 „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej”,
stanowi'cej za 'cznik Nr 4 do zarz'dzenia Nr 62/2003 Starosty Polkowickiego z dnia 30 grudnia
2003 r., w latach 2004-2005 r. zosta y przeprowadzone dora ne kontrole kasy, w wyniku których
dokonano porównania gotówki w kasie i znaków skarbowych w nomina ach do raportu kasowego.
Kontrola dokumentów kasowych wykaza a, ?e w kilku przypadkach zdublowano okresy, za które
raporty by y sporz'dzone, a jeden raport kasowy ujmowa okres jego sporz'dzenia z dat' roku
poprzedniego (tj. od dnia 21.12.2004 r.), co pozostawa o w sprzeczno3ci z wymogami § 6 pkt 6
powo anej Instrukcji. W jednym przypadku stwierdzono niekompletno3B raportu kasowego, z powodu
braku dokumentu na kwitariusz przychodowy do znaków skarbowych, wbrew przepisom art. 22 ust. 1
ustawy z 29 wrze3nia 1994 r. o rachunkowo3ci (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze
zm.). Ponadto, nie wszystkie dokumenty kosztowe, za 'czone do raportów kasowych w charakterze
ród owych dowodów kasowych, posiada y numery pozycji ksi4gowych (str. 17 protoko u kontroli),
co by o niezgodne z wymogami art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowo3ci. Stwierdzono tak?e brak
na dowodzie ksi4gowym PK-Polecenie ksi4gowania podpisu osoby, która go wystawi a oraz osoby
sprawdzaj'cej i zatwierdzaj'cej (strona 24 protoko u kontroli), co pozostawa o w sprzeczno3ci
z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o rachunkowo3ci. Dochody w asne ksi4gowane by y
w sposób nieprawid owy - bez podzia ek klasyfikacji bud?etowej na koncie 130-00-10 po stronie Wn
w korespondencji z kontem 140 po stronie Ma, wbrew przepisom komentarza do konta 130„Rachunek bie?'cy jednostek bud?etowych”, zawartym w cz43ci II ust. 1 pkt 17 podpunkt 2 (strona
Wn konta 130) za 'cznika Nr 2 do rozporz'dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowo3ci oraz planów kont dla bud?etu pa7stwa, bud?etów
jednostek samorz'du terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1752 ze zm.).
W zakresie gospodarki drukami cis/ego zarachowania, stwierdzono uchybienia polegaj'ce
na tym, ?e dokonywane w „Ksi4gach druków 3cis ego zarachowania” niektóre omy kowe zapisy
nie by y opatrzone dat', wbrew przepisom punktu 7 cz43ci II „Instrukcji ewidencji i kontroli druków
3cis ego zarachowania w Starostwie Powiatowym”, stanowi'cej za 'cznik Nr 5 do zarz'dzenia
Nr 62/2003 Starosty Polkowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r. oraz przepisom art. 25 ust. 1 pkt 1
ustawy o rachunkowo3ci.
Z przeprowadzonej inwentaryzacji druków 3cis ego zarachowania na dzie7 31.12.2004 r.
nie sporz'dzono protoko u, wymaganego na podstawie § 1 pkt 1b i pkt 4 zarz'dzenia Nr 54/04
Starosty Polkowickiego z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz § 3
pkt 4 cz43ci III „Instrukcji w sprawie gospodarki maj'tkiem trwa ym Powiatu, inwentaryzacji maj'tku
i zasad odpowiedzialno3ci za powierzone mienie”, stanowi'cej za 'cznik Nr 3 do zarz'dzenia
Nr 62/2003 Starosty Polkowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r. (ze zm).
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W zakresie rozrachunków
Stwierdzono, ?e z faktury ko7cowej do umowy pozosta y do rozliczenia nale?no3ci wyst4puj'ce
na koncie 201-1-21 Przedsi4biorstwa Produkcyjno-Handlowo-Us ugowego Janusz Isztwan Polkowice
w wysoko3ci 24.457,41 z , dotycz'ce inwestycji „Utworzenie Dolno3l'skiej Wy?szej Szko y
Przedsi4biorczo3ci i Techniki – Rozwój Bazy Dydaktycznej” (jako zmniejszenie zysku wykonawcy
z powodu skrócenia terminu zap aty za wykonane prace). Ponadto, na koncie 201-1-15 znajduj' si4
nierozliczone nale?no3ci za wynajem pomieszcze7 przez Agencj4 Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na kwot4 53.760,00 z (wg umowy najmu). W toku niniejszej kontroli, Zarz'd Powiatu na
posiedzeniu w dniu 07.09.2005 r. podj' „decyzj4 o skierowaniu na drog4 s'dow' sprawy zwi'zanej
z uregulowaniem (wraz z odsetkami) przez ARiMR zaleg o3ci w odp atno3ci za czynsz”.
W wyniku kontroli zobowi'za7 stwierdzono, ?e w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu
wydatków bud?etowych za okres od pocz'tku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku i Rb-Z kwartalnym
sprawozdaniu o stanie zobowi'za7 wg tytu ów d u?nych oraz gwarancji i por4cze7 jednostki
samorz'du terytorialnego za okres od pocz'tku roku do 31 grudnia 2004 roku (w poz. E4), wykazano
w rozdz. 75411-„Komendy powiatowe Pa7stwowej Stra?y Po?arnej” § 3020-„Wydatki osobowe
nie zaliczone

do

wynagrodze7”

zobowi'zania

wymagalne

na

kwot4

21.548 z ,

z tytu u

niewyp aconych 3wiadcze7 dla funkcjonariuszy. Zobowi'zanie zosta o uregulowane w dniach
8 i 24 marca 2005 r.; z tytu u opó nienia w zap acie nie zosta y naliczone i zap acone odsetki. Wymóg
terminowego regulowania zobowi'za7, zosta okre3lony przepisami art. 28 ust. 3 pkt 3 powo anej
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
W zakresie wydatków
Ujawniono nieprawid owo3ci w przeprowadzeniu post4powania o zamówienie publiczne
dotycz'ce adaptacyjnych prac budowlanych w budynku po by ej przychodni, zwi'zanych
z utworzeniem Urz4du Skarbowego w Polkowicach. Ustanowienie specjalisty ds inwestycji jako
sekretarza, jak równie? opatrzenie przez niego podpisem druków ZP-12 i ZP-13, nie by o zgodne
z wytycznymi § 6 ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówie7 publicznych dla Starostwa Powiatowego
w Polkowicach”, wprowadzonego zarz'dzeniem Nr 14/02 Starosty Polkowickiego z 15.04.2002 r.
(ze zm.); w my3l powo anych zapisów sekretarzem komisji winien byB naczelnik wydzia u. W § 18
ust. 3 umowy z Wykonawc' zosta na o?ony na Zamawiaj'cego obowi'zek wyznaczenia terminu
odbioru, w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowo3ci do odbioru, czego nie
uczyniono. Ponadto Starosta Polkowicki nie ustali sk adu komisji, wbrew zapisom § 36 ust. 1
rozdzia u 7 („Zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych”) „Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Polkowicach”, stanowi'cego za 'cznik do uchwa y Nr IV/26/03 Rady
Powiatu w Polkowicach z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Polkowicach (ze zm.). Stwierdzono równie? brak protoko u potwierdzaj'cego
usuni4cie usterek przez Wykonawc4, o wykonaniu których, zgodnie z § 18 ust. 6 umowy Nr 96/2003,
Wykonawca poinformowa Zamawiaj'cego.
Starostwo Powiatowe nie dokona o zap aty wobec firmy „TRAKON” Spó ka z o.o.
w Warszawie kwoty 308.753,60 z wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 06.03.2003 r., wynikaj'cej
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z punktu I wyroku S'du Okr4gowego I Wydzia Cywilny w Legnicy z dnia 06.02.2004 r. - Sygn akt
IC 526/03 zobowi'zuj'cego do natychmiastowej wykonalno3ci. W dniu 29.06.2004 r. Komornik
S'dowy Rewiru II przy S'dzie Rejonowym w Lubinie zawiadomi o zaj4ciu rachunku bankowego
i dokona egzekucji ogó em kwoty 414.185,07 z . Doprowadzi o to do uszczuplenia 3rodków
publicznych wskutek zap aty odsetek w wysoko3ci 15.708,58 z (za okres od 7.02.2004 r. do
8.07.2004 r.) i op aty egzekucyjnej w wysoko3ci 51.531,00 z (razem na kwot4 67.239,58 z ).
Ustalono, ?e dokonane zaj4cia komornicze z konta 133-„Rachunek bud?etu”, zosta y przeksi4gowane
na konto 130, na podstawie dowodów PK-Polecenie ksi4gowania, natomiast operacje na koncie 133
by y dekretowane jako udzielona dotacja przez konto 223-„Rozliczenie wydatków bud?etowych”.
W zwi'zku z tym, ?e zapisy na koncie 130 i 133 winny byB dokonywane na podstawie wyci'gów
bankowych i musi zachodziB pe na zgodno3B zapisów mi4dzy jednostk' a bankiem, powy?sze by o
niezgodne z wymogami zapisanymi w cz43ci II „Opis kont” ust. 1 pkt 17 za 'cznika Nr 2 do
rozporz'dzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo3ci
oraz planów kont dla bud?etu pa7stwa, bud?etów jednostek samorz'du terytorialnego oraz niektórych
jednostek sektora finansów publicznych, oraz wymogami cz43ci II „Opis kont” ust. 1 pkt 1 za 'cznika
Nr 1 do powo anego rozporz'dzenia w zwi'zku z ust. 1 pkt 7 (cz43ci II) za 'cznika Nr 1 do
powo anego rozporz'dzenia.
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym
W zbiorach dokumentów dotycz'cych gospodarki maj'tkiem powiatu, nie by o stosownych
uchwa Zarz'du Powiatu, a w protoko ach z posiedze7 Zarz'du nie zapisano, czy sprawy by y
przedmiotem g osowania. By o to niezgodne z § 59 Statutu Powiatu Polkowickiego, stanowi'cego
za 'cznik do uchwa y Nr III/6/98 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 1998 r.
Kontrola dokonanej w 2003 r. sprzeda?y nieruchomo3ci – dzia ki nr 40/9 po o?onej
w Chocianowie wykaza a szereg nieprawid owo3ci. Decyzj4 o sprzeda?y Zarz'd Powiatu podj' przed
podzia em nieruchomo3ci, w wyniku którego dopiero wy 'czono sprzedawan' dzia k4. „Wykaz
nieruchomo3ci gruntowych Powiatu Polkowickiego przeznaczonych do sprzeda?y” nie zawiera
informacji o przeznaczeniu dzia ki w planie miejscowym, cenie nieruchomo3ci, sposobie jej
zagospodarowania, terminie zagospodarowania oraz terminie do z o?enia wniosku przez osoby,
którym przys uguje pierwsze7stwo w nabyciu nieruchomo3ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2,
co by o niezgodne z zapisami art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo3ciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.). Zarówno „Wykaz” jak
i og oszenia o przetargach podpisa , z upowa?nienia Starosty, Geodeta Powiatowy, naruszaj'c tym
kompetencje Zarz'du Powiatu ustanowione na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 38 ust. 1 powo anej
ustawy o gospodarce nieruchomo3ciami. „PROTOKÓ< spisany w dniu 8 sierpnia 2003 r. z drugiego
przetargu nieograniczonego na sprzeda? nieruchomo3ci /…/” nie zawiera informacji wymaganych
przepisem § 9 ust. 2 pkt 4 rozporz'dzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 1998 r. w sprawie okre3lenia
szczegó owych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomo3ci stanowi'cych
w asno3B Skarbu Pa7stwa lub w asno3B gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 ze zm.) - odno3nie osób
dopuszczonych

i

niedopuszczonych

do

przetargu.

Wed ug

zapisów

w „PROTOKOLE
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Z ROKOWAR”,

postanowienie

o sprzeda?y

nieruchomo3ci

podj4 a

Komisja

Przetargowa

w czteroosobowym sk adzie (z sze3ciu osób powo anych do Komisji Przetargowej decyzj' Zarz'du
Powiatu w Polkowicach w dniu 4 czerwca 2003 r.), podczas gdy z mocy § 9 ust. 2 pkt 7 ww
rozporz'dzenia komisja jedynie ustala nabywc4. Pozostawa o to w sprzeczno3ci z przepisami art. 41
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo3ciami, w zwi'zku z art. 32 ust. 2 ustawy o samorz'dzie
powiatowym, w my3l której gospodarowanie mieniem jest zadaniem Zarz'du Powiatu.
W wyniku kontroli stwierdzono, ?e zarz'd Powiatu zawar 15 lipca z Dolno3l'sk' Wy?sz'
Szko ' Przedsi4biorczo3ci i Techniki (DWSPiT) w Polkowicach umow4 u?ytkowania 2. dzia ek
o 'cznej powierzchni 0,504 ha – z przeznaczeniem na cele dzia alno3ci edukacyjnej, w tym na
budow4 obiektu dydaktycznego. Nieruchomo3B ta zosta a przekazana Powiatowi przez Gmin4
Polkowice na podstawie “umowy nieodp atnego przekazania w u?ytkowanie wieczyste” (akt
notarialny z 24 lutego 2003 r. z przeznaczeniem na “realizacj4 budowy bloku ?ywieniowego dla
Zespo u Szkó

w Polkowicach”. Zawarcie z DWSPiT ww umowy u?ytkowania narusza o

postanowienia umowy, zawartej zgodnie z postanowieniami art. 239 § 1 i § 2 ustawy z 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), na podstawie której gmina Polkowice jako
w a3ciciel okre3li a sposób przeznaczenia dzia ek.
W zakresie gospodarki finansowym maj2tkiem trwa/ym
Powiat Polkowice posiada

udzia y m.in. w Spó ce Akcyjnej – „ZamPol” z siedzib'

w Polkowicach, której g ównym zadaniem by o zorganizowanie Dolno3l'skiej Wy?szej Szko y
Przedsi4biorczo3ci i Techniki w Polkowicach. Wp aconej, w dniu 19 pa dziernika 1999 r., kwoty
5.000,00 z na rzecz obj4cia akcji spó ki „ZamPol” S.A. w Polkowicach nie wprowadzono do
ewidencji ksi4gowej na koncie 030 w momencie wykupu akcji w 1999 roku. Podczas trwania
niniejszej kontroli, dokumentem „Polecenie Ksi4gowania”, uzupe niono ewidencj4 ksi4gow'
konta 030 o ww kwot4 5.000,00 z na rzecz obj4cia akcji spó ki „ZamPol” S.A. w Polkowicach.
W zakresie zada' zleconych i realizowanych w ramach porozumie'
Podczas realizacji zadania - podzia u dzia ek w gminie Chocianów, którego celem by o
wydzielenie dróg publicznych oraz stabilizacja granic nowo wydzielonych dzia ek, a tak?e wykonanie
dokumentacji na zmian4 przeznaczenia dzia ek – nie wyegzekwowano terminowego wykonania
zadania. Termin realizacji okre3lono w zleceniu na dzie7 30.06.2004 r, zadanie zacz4to realizowaB
w dniu 27 lutego 2004 r. Faktura za wykonane zadanie wp yn4 a do Starostwa Powiatowego
w Polkowicach w dniu 15-11-2004 r. (wg piecz4ci Kancelarii Ogólnej). W opisie faktury widnia a
odr4czna adnotacja: „Wykonano zgodnie ze zleceniem”, piecz4B: „GEODETA POWIATOWY /…/”
oraz nieczytelny podpis (szczegó y zawarto na stronie 112 protoko u kontroli).
W zakresie rozlicze' finansowych jednostki samorz2du terytorialnego z jej jednostkami
organizacyjnymi
Informacje o 3rodkach finansowych uj4tych w projekcie uchwa y bud?etowej na 2004 r.
przekazane dla poszczególnych jednostek w celu sporz'dzenia projektów planów finansowych na
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2004 r., podpisa a Skarbnik Powiatu, natomiast wed ug art. 125 ust. 1 powo anej ustawy z 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych, obowi'zek ten spoczywa

na Zarz'dzie Powiatu. Podobnie

informacj4 o ostatecznych kwotach wydatków, przychodach i wydatkach przes a a Skarbnik Powiatu,
podczas gdy w my3l art. 126 pkt 2 powo anej ustawy o finansach publicznych, by o to zadanie
Zarz'du Powiatu.
Z analizy pó rocznych jednostkowych sprawozda7 Rb-32 z wykonania planów finansowych
3rodków specjalnych jednostek bud?etowych za okres od pocz'tku roku do dnia 30.06 roku 2005
wynika o, ?e w I pó roczu 2005 r. nadal by y realizowane przychody i wydatki 3rodków specjalnych;
natomiast wed ug przepisów art. 73 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), z dniem wej3cia
w ?ycie niniejszej ustawy, tj. z dniem 01.01.2005 r. (z zastrze?eniem ust. 2 i art. 72 ust. 2), winno
nast'piB przeniesienie przychodów zlikwidowanych 3rodków specjalnych do dochodów bud?etu
jednostki samorz'du terytorialnego; a wydatków zlikwidowanych 3rodków specjalnych - do
wydatków bud?etu jednostki samorz'du terytorialnego (z zastrze?eniem ust. 3). Wed ug art. 72 ust. 1
powo anej ustawy z 25 listopada 2004 r., 3rodki specjalne mog y funkcjonowaB (z zastrze?eniem
ust. 2), przez okres 6 miesi4cy od dnia wej3cia w ?ycie niniejszej ustawy, tj. do 30 czerwca 2005 r.,
a ich dysponenci mogli prowadziB w tym okresie egzekucj4 nale?no3ci i regulowaB zobowi'zania.
We wszystkich pó rocznych sprawozdaniach Rb-32 wykazano w cz43ci C zerowe nale?no3ci
i zobowi'zania na koniec okresu sprawozdawczego.
Przyczyn' powstania nieprawid owo3ci stwierdzonych w toku kontroli jest zw aszcza ma a
skuteczno3B kontroli wewn4trznej, a w niektórych przypadkach zaniechanie nadzoru nad prac'
poszczególnych stanowisk w Starostwie Powiatowym (w zakresie egzekwowania terminowego
i pe nego wykonywania okre3lonych przepisami czynno3ci). Na ww. przyczyny na o?y o si4 niepe ne
opanowanie przez pracowników obowi'zuj'cych przepisów prawa. Nale?y jednak zaznaczyB, ?e ju?
w toku niniejszej kontroli zosta y podj4te dzia ania, w wyniku których szereg nieprawid owo3ci
zosta o usuni4tych.
Przekazuj'c powy?sze do wiadomo3ci Pana Starosty, Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wroc awiu, dzia aj'c na podstawie art. 9 ust. 2 powo anej ustawy z 7 pa dziernika 1992 r.
o regionalnych

izbach

obrachunkowych,

wnosi

o podj4cie

niezb4dnych

dzia a7

w celu

wyeliminowania nieprawid owo3ci opisanych w protokole kontroli, a w szczególno3ci:
1.

Wyst'pienie z inicjatyw' uchwa odawcz' w sprawie dokonania korekty § 15 ust. 1 „Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Polkowicach”, w celu doprowadzenia do zgodno3ci
stanu faktycznego ze stanem prawnym w zakresie organizacji Starostwa Powiatowego
w Polkowicach – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz'dzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.).

2.

Zaprowadzenie centralnego rejestru wydawanych upowa?nie7 i pe nomocnictw zgodnie
z wymogami § 3 pkt 20 „Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu”, stanowi'cej za 'cznik do
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rozporz'dzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej
dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.).
3.

Przeanalizowanie tre3ci wydanych upowa?nie7 oraz powierzenie obowi'zków pracownikom,
zgodnie z wymogami kontroli finansowej okre3lonymi w art. 35a ustawy z 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.); powierzenie
Skarbnikowi Powiatu okre3lonych obowi'zków (z wy 'czeniem odpowiedzialno3ci za
przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury) w zakresie rachunkowo3ci – za pisemn'
zgod' – na podstawie art. 35 ust. 1 powo anej ustawy o finansach publicznych w zwi'zku z art. 4
ust. 5 ustawy z dnia 29 wrze3nia 1994 r. o rachunkowo3ci (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 76,. poz. 694 ze zm.).

4.

W zakresie prowadzonej gospodarki kasowej:
- dokonywanie, w sytuacji przeprowadzania dora nych kontroli kasy, porównania druków
3cis ego zarachowania ze stanem ewidencyjnym w „Ksi4gach druków 3cis ego zarachowania”,
zgodnie z przepisami § 7, pkt 1 „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej”, stanowi'cej
za 'cznik Nr 4 do zarz'dzenia Nr 62/2003 Starosty Polkowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r.;
- unikanie dublowania okresów, za które raporty s' sporz'dzane, oraz poprawne ujmowanie
okresów ich sporz'dzenia, zgodnie z wymogami § 6 pkt 6 „Instrukcji w sprawie gospodarki
kasowej”,
- przestrzeganie - w przypadku sporz'dzania raportów kasowych - zasady kompletno3ci
dowodów ksi4gowych, wymienionej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze3nia 1994 r.
o rachunkowo3ci,
- dokonywanie oznakowania dokumentów ksi4gowych (poprzez nadanie numeru pozycji
ksi4gowej), umo?liwiaj'cego ich identyfikacj4, zgodnie z wymogami art. 24 ust. 4 pkt 1
powo anej ustawy o rachunkowo3ci.

5.

Traktowanie PK-Polecenia ksi4gowania jako dowodu ksi4gowego, który powinien spe niaB
wymogi art. 21 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o rachunkowo3ci.

6.

Ksi4gowanie dochodów w asnych na koncie 130-„Rachunek bie?'cy jednostek bud?etowych”,
wed ug podzia ek klasyfikacji bud?etowej, zgodnie opisem konta 130, zawartym w cz43ci II
ust. 1 pkt 17, ppkt 2 (strona Wn konta 130) za 'cznika Nr 2 do rozporz'dzenia Ministra Finansów
z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo3ci oraz planów kont dla
bud?etu pa7stwa, bud?etów jednostek samorz'du terytorialnego oraz niektórych jednostek
sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 ze zm.).

7.

W zakresie gospodarki drukami 3cis ego zarachowania:
- dokonywanie poprawek omy kowych zapisów w „Ksi4gach druków 3cis ego zarachowania”
wraz z umieszczeniem daty poprawki, zgodnie z przepisami punktu 7 cz43ci II „Instrukcji
ewidencji i kontroli druków 3cis ego zarachowania w Starostwie Powiatowym”, stanowi'cej
za 'cznik Nr 5 do zarz'dzenia Nr 62/2003 Starosty Polkowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r.
oraz zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowo3ci,
- sporz'dzanie przez Komisj4 Inwentaryzacyjn' protoko u z „Inwentaryzacji druków 3cis ego
zarachowania”, zgodnie z wymogami § 3 pkt 4 cz43ci III „Instrukcji w sprawie gospodarki
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maj'tkiem trwa ym Powiatu, inwentaryzacji maj'tku i zasad odpowiedzialno3ci za powierzone
mienie”, stanowi'cej za 'cznik Nr 3 do zarz'dzenia Nr 62/2003 Starosty Polkowickiego, oraz
wymogami zarz'dzenia kierownika jednostki.
8.

Przestrzeganie obowi'zku terminowego regulowania zobowi'za7, zapisanego w art. 28 ust. 3
pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz wymogu zawartego w umowach z wykonawcami
i dostawcami, w celu niedopuszczenia do powstania zobowi'za7 wymagalnych; niezw oczne
regulowanie zobowi'za7 wynikaj'cych z wyroków s'dowych, celem unikni4cia kosztów
egzekucyjnych.

9.

W zakresie realizacji zamówie7 publicznych:
- stosowanie zasad okre3lonych w „Regulaminie udzielania zamówie7 publicznych dla
Starostwa Powiatowego w Polkowicach”, wprowadzonego zarz'dzeniem Nr 14/02 Starosty
Polkowickiego z dnia 15.04.2002 r. (ze zm.), dotycz'cych obsady sekretarza komisji
przetargowej oraz podpisywania przez niego dokumentów,
- przestrzeganie obowi'zku wyznaczenia (na pi3mie) terminu odbioru robót, zgodnie
z postanowieniami umowy z wykonawc',
- powo ywanie przez kierownika jednostki komisji do odbioru ko7cowego prac budowlanych
w sposób formalny, zgodnie z zapisami § 36 ust. 1 rozdzia u 7 pn. „Zasady opracowywania
i wydawania aktów prawnych” „Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Polkowicach”,

stanowi'cego

za 'cznik

do

uchwa y

Nr IV/26/03

Rady

Powiatu

Polkowickiego z 30 stycznia 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Polkowicach,
- przestrzeganie zapisów umowy z wykonawcami w kwestii sporz'dzania protoko ów
potwierdzaj'cych usuni4cie usterek w sytuacji, gdy one wyst'pi'.
10. Przestrzeganie obowi'zku pe nej zgodno3ci zapisów mi4dzy jednostk' a bankiem na kontach 130
i 133-„Rachunek bud?etu”, okre3lonego w cz43ci ust. 1 pkt 17 za 'cznika Nr 2 oraz cz43ci II
ust. 1, pkt 1 za 'cznika Nr 1 do rozporz'dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowo3ci oraz planów kont dla bud?etu pa7stwa, bud?etów
jednostek samorz'du terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
Ponadto, przekazywanie i ksi4gowanie dotacji dla Urz4du Starostwa, zgodnie z przepisami
komentarza do konta 223-„Rozliczenie wydatków bud?etowych”, przytoczonego w cz43ci II
ust. 1 pkt 7 za 'cznika Nr 1 do powo anego rozporz'dzenia.
11. Przestrzeganie przy sprzeda?y nieruchomo3ci art. 34 ust. 1 pkt 1i 2, art. 35 ust. 1, art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo3ciami (tekst jednolity w Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
12. Dochowanie
przetargów,

nale?ytej
zgodnie

staranno3ci

przy

z uregulowaniami

sporz'dzaniu
zawartymi

protoko ów

w rozporz'dzeniu

z przeprowadzanych
Rady

Ministrów

z 14 wrze3nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa7 na
zbycie nieruchomo3ci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), a w szczególno3ci jego § 10 ust. 1.
13. Gospodarowanie mieniem Powiatu zgodnie z dyspozycj' art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca
1998 r. o samorz'dzie powiatowym oraz art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomo3ciami.
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14. Przekazywanie do podleg ych jednostek organizacyjnych informacji - zarówno o 3rodkach
finansowych uj4tych w projekcie uchwa y bud?etowej jak i o ostatecznych kwotach wydatków,
przychodach i wydatkach - przez Zarz'd Powiatu, zgodnie z wymogami art. 125 ust. 1 i art. 126
pkt 2 powo anej ustawy o finansach publicznych.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroc awiu, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 pa dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje w terminie 30 dni od
dnia otrzymania niniejszego wyst'pienia pokontrolnego, zawiadomienia o wykonaniu wniosków lub
o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wyst'pieniu pokontrolnym przys uguje
prawo zg oszenia zastrze?enia do Kolegium Izby. Zastrze?enie sk ada w a3ciwy organ jednostki
kontrolowanej, za po3rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od otrzymania wyst'pienia
pokontrolnego. Podstaw' zg oszenia zastrze?enia mo?e byB tylko zarzut naruszenia prawa poprzez
b 4dn' jego wyk adni4 lub niew a3ciwe zastosowanie.

Do wiadomo3ci:
Pan
Piotr Korobczak
Przewodnicz'cy Rady
Powiatu Polkowickiego

