
Wrocław, 10 lipca 2018 roku

WK.WR.40.12.2018.P7 Pan
Jarosław Gęborys
Starosta
Powiatu Kamiennogórskiego

ul. Wł. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 7

października  1992  r.  o  regionalnych  izbach  obrachunkowych  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  561),

przeprowadziła w dniach, od 11 kwietnia do 18 czerwca 2018 r., kontrolę kompleksową gospodarki

finansowej  Powiatu  Kamiennogórskiego.  Ustalenia  kontroli  przedstawione  zostały  w  protokole

podpisanym 19 czerwca 2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce.

W  ramach  kontroli  kompleksowej  gospodarki  finansowej  Powiatu  Kamiennogórskiego,

w okresie od 4 do 15 czerwca 2018 r., przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej Zespołu Szkół

Specjalnych w Kamiennej Górze. W oparciu o odrębny protokół dotyczący tej kontroli, do Dyrektora

tej jednostki wystosowano wystąpienie pokontrolne, przekazane Panu do wiadomości. 

W trakcie kontroli stwierdzono wystąpienie poniżej opisanych uchybień i nieprawidłowości. 

W zakresie księgowości i sprawozdawczości 

Wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu powiatu z tytułu zwrotu niewykorzystanych

środków budżetowych przez jednostki budżetowe powiatu księgowano niezgodnie z treścią wyciągu

bankowego, tj. zapisem ujemnym na kontach: Wn konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”,

Ma konto  133 „Rachunek budżetu”,  pomniejszając  w ten  sposób wysokość  środków pieniężnych

wpływających na rachunek budżetu o wysokość zwrotów niewykorzystanych środków budżetowych

przez jednostki budżetowe. W efekcie naruszenia zasady, wymagającej zachowania na koncie 133

pełnej zgodności z danymi wynikającymi z wyciągów bankowych, w ewidencji księgowej nie zostały

zaprzychodowane środki pieniężne w kwocie 8.213,75 zł na 30 grudnia 2015 r., w kwocie 104.820,45

zł na 31 grudnia 2016 r. i w kwocie 292.229,11 zł na 30 grudnia 2017 roku. Stanowiło to naruszenie

zasad funkcjonowania kont 133 i 223, wskazanych w załączniku nr 2 do obowiązującego wówczas

rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego,

samorządowych  zakładów  budżetowych,  państwowych  funduszy  celowych  oraz  państwowych

jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r.

poz. 289 ze zm., Dz.U. z 2017 r. poz.  760 ze zm.) oraz art. 24 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), w świetle
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którego księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan

rzeczywisty. 

Na koncie 133 „Rachunek budżetu” nie został  zaksięgowany wpływ środków pieniężnych

w kwocie 882,75 zł, z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za

2017  r.  (zrealizowanych  przez  urząd  skarbowy)  mimo,  iż  środki  pieniężne  na  rachunek  budżetu

powiatu wpłynęły w dniu 29 grudnia 2017 roku. W ewidencji księgowej budżetu w 2017 r. ujęto je na

koncie  Wn  140/01  „Inne  środki  pieniężne”  (w  korespondencji  ze  stroną  Ma  224  „Rozrachunki

budżetu” oraz Wn konto 224, Ma konto 901), co naruszało zasady funkcjonowania konta 140 „Inne

środki  pieniężne”,  określone  w  załączniku  nr  1  do  zarządzenia  nr  33/2017  Starosty  Powiatu

Kamiennogórskiego  z  31  maja  2017  r.  w  sprawie  ustalenia  zasad  (polityki)  prowadzenia

rachunkowości  dla  Budżetu  Powiatu  Kamiennogórskiego,  w  świetle  których  konto  140  służy  do

ewidencji środków pieniężnych w drodze, oraz konta 133 „Rachunek budżetu” bowiem nie została

zachowana  zgodność  pomiędzy  zapisami  w  ewidencji  konta  133,  a  wyciągiem  bankowym.

W konsekwencji powyższego w Bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

sporządzonym na  31  grudnia  2017 r.  (w poz.  I.1.1)  zaniżono  stan  środków pieniężnych  budżetu

powiatu o 882,75 zł;  środki te ujęto w poz. I.1.2 Bilansu z wykonania budżetu j.s.t

W raporcie kasowym nr 038/2017 rozchodowano w dniu 6 grudnia 2017 r. środki pieniężne

w kwocie 1.464,48 zł na podstawie niezatwierdzonego do wypłaty KW/00417/2017 „Dowód wypłaty”

oraz kserokopii niesprawdzonej pod względem rachunkowym, merytorycznym i niezatwierdzonej do

wypłaty listy płac nr 2017/11/0014 (za okres 1.11. - 30.11.2017 r.), co było niezgodne z treścią § 5

pkt 1  i  5  oraz  §  10  pkt  3  i  13  Instrukcji  obiegu  i  kontroli  wewnętrznej  dowodów księgowych,

stanowiącej  załącznik  nr  1  do  zarządzenia  nr  46/2017  r.  Starosty  Kamiennogórskiego z  18  lipca

2017 r.  (ze  zm.), w świetle  których dowody  księgowe  podlegają  kontroli  pod  względem

merytorycznym  i  formalno-  rachunkowym,  KW  „Dowód  wypłaty”  nie  wymaga  zatwierdzenia

i stanowi wyłącznie potwierdzenie czynności wypłaty/rozchodu gotówki z kasy, w sytuacji wypłaty

gotówki  na  podstawie  dokumentów  źródłowych  zatwierdzonych  do  realizacji  przez  uprawnione

osoby.

W zakresie dochodów budżetowych

Starosta  Kamiennogórski  nie  ustalił  (w  formie  wydanego  zarządzenia)  wysokości  stawek

czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości  stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na

terenie Powiatu Kamiennogórskiego, co pozostawało w sprzeczności z przepisami art. 11 ust. 1 i art.

23 ust. 1 pkt 5 i 7a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.). 

Zbycia  nieruchomości  zabudowanej  budynkiem  użytkowym  przy  ul.  Armii  Ludowej  5

dokonano 13 września 2016 r. po ośmiu nieskutecznych przetargach ustnych nieograniczonych, które

przeprowadzono 21.01.2014 r., 24.04.2014 r., 3.07.2014 r., 18.09.2014 r., 18.12.2014 r., 20.03.2015 r.,

3.06.2015 r., 15.09.2015 r., oraz trzech nieskutecznych rokowaniach przeprowadzonych 16.12.2015 r.,

23.03.2016 r., 17.05.2016 roku. Powyższe działania pozostawały w sprzeczności z przepisem art. 39
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ust.  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami,  który wprowadził  ograniczenie czasowe na zbycie

nieruchomości.  W  myśl  przywołanego  przepisu  zbycia  nieruchomości,  w  drodze  rokowań  albo

organizując kolejne przetargi, można było dokonać nie później niż 6 miesięcy od dnia zamknięcia

drugiego  przetargu  tj.  do  23  października  2014  r.,  a  nie  od  dnia  zamknięcia  każdego  kolejnego

przetargu lub każdych kolejnych rokowań. W przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości po

dniu 23 października 2014 r., zgodnie z przywołanym przepisem należało zorganizować ponownie

pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości,  w którym cena wywoławcza powinna zostać ustalona

w wysokości  nie  niższej  niż  wartość  nieruchomości.  Stwierdzono  ponadto,  że  pierwszy  operat

szacunkowy dla przedmiotowej nieruchomości sporządzony 21 czerwca 2013 r. po nadaniu klauzuli

potwierdzającej jego aktualność ostatecznie utracił ją w dniu 1 czerwca 2015 roku.  Kolejny operat

szacunkowy  został  sporządzony  przez  rzeczoznawcę  majątkowego  w  dniu  13  lutego  2016  r.,  co

oznacza, że procedury przetargu VII z 3 czerwca 2015 r., VIII z 15 września 2015 r. oraz I rokowań

z 16  grudnia  2015  r.  przeprowadzono  bez  ważnego  operatu  szacunkowego,  tj.  z  naruszeniem

przepisów art. 67 ust. 1 i 2 w związku z art. 156 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

We wszystkich przetargach zorganizowanych w latach 2014 - 2017 na sprzedaż nieruchomości

nie udokumentowano bezstronności członków komisji przetargowej wobec uczestników przetargu, co

stanowiło naruszenie postanowień § 9 rozporządzenia rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września

2004  r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie

nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

W zakresie wydatków budżetowych

W dniu 16 listopada 2016 r. dokonano wydatku w kwocie 56.410 zł z tytułu zakupu samochodu

Dacia Duster dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, z przekroczeniem planu

wydatków o kwotę 2.410 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,

rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, § 6060 „Wydatki na zakupy

inwestycyjne  jednostek  budżetowych”.  W  budżecie  powiatu  na  dzień  16  listopada  2016  r.

w powyższej podziałc90).e klas90).yf90).ikacji  budżetowej zostały zabezpieczone środki  w kwocie

54.000 zł. Naruszono tym zasadę określo90).ną 90).w art. 44 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 254 pkt 3

ustawy z 27 sierpnia 2009 r.  (Dz.U. z 2013,  poz.  8890).5 ze zm.),  zgodnie z którą dokonywanie

wydatków  następuje  w granicach  kwot  określonych  w  planie,  z  uwzględnieniem  prawidłowo

dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W zakresie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi

Rada Powiatu Kamiennogórskiego nie podjęła dotychczas uchwały w sprawie zorganizowania

obsługi wspólnej. Pomimo tego faktu księgi rachunkowe Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej

Górze  prowadzone  są  przez  Powiatowe  Centrum  Edukacji  w  Kamiennej  Górze  na  podstawie

90).porozumienia  zawartego 12  listopada  2014  r.   pomiędzy  90).kierownikami  obu jednostek,  co

stanowi naruszenie przepisu art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
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2018 r. poz. 395 ze zm.) w związku z art. 6b ust. 2 oraz art. 6a pkt 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2018 r. poz. 995 ze zm.).

Za  zaistniałe  w  okresie  objętym  kontrolą  nieprawidłowości  i  uchybienia  odpowiedzialność

ponoszą  członkowie  zarządu  kadencji  2010-2014  oraz  2014-2018,  Skarbnik  Powiatu

Kamiennogórskiego oraz zgodnie z zakresami czynności pracownicy merytoryczni Starostwa.

WNIOSKI POKONTROLNE

Przedstawiając powyższe Panu, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając

na podstawie art.  9  ust.  2  ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,  wnosi  o  podjęcie

skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości  oraz

niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia w przyszłości, między innymi poprzez realizację

następujących wniosków:

1. Prowadzenie  ewidencji  księgowej  budżetu  powiatu  w  sposób  spełniający  wymogi

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz

państwowych  jednostek  budżetowych  mających  siedzibę  poza  granicami  Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1911) oraz  zgodnie  z  zasadami  (polityką)  prowadzenia

rachunkowości dla Budżetu Powiatu  zawartymi w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 33/2017

Starosty Powiatu Kamiennogórskiego z 31 maja 2017 r., a w szczególności:

a) zaprzestanie  księgowania  wpływu  na  rachunek  budżetu  niewykorzystanych  przez  jednostki

środków na realizację wydatków, z zastosowaniem zapisów ujemnych Wn konto 223/Ma konto

133  i  ewidencjonowanie  tych  operacji  gospodarczych  na  koncie  133  „Rachunek  budżetu”

uwzględniając zasadę zgodności zapisów między jednostką a bankiem, stosownie do regulacji

zawartych w załączniku nr  2  do rozporządzenia  oraz zgodnie  z  art.  24 ust.  2  ustawy z  29

września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.);

b) ewidencjonowanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

które  wpłynęły  w  danym  okresie  sprawozdawczym i  zostały  objęte  wyciągiem bankowym

z datą tego okresu sprawozdawczego, w ewidencji księgowej budżetu powiatu na koncie 133

„Rachunek budżetu”, w sposób zgodny z treścią wyciągów bankowych, stosownie do regulacji

zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Przestrzeganie przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.

poz.  2077  ze  zm.),  w  szczególności  w  zakresie  dokonywania  wydatków  budżetowych

w granicach  kwot  określonych  w  planie,  z  uwzględnieniem  prawidłowo  dokonanych

przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny, zgodnie

z art. 44 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 254 pkt 3 ustawy.
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3. Dokumentowanie  w  raportach  kasowych  rozchodów  kasowych  na  podstawie  dowodów

określonych w § 10 pkt 3 i 13 Instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów księgowych,

stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2017 r. Starosty Kamiennogórskiego z 18 lipca

2017 r. (ze zm.) oraz spełniających wymogi § 5 pkt 1 i 2 tej Instrukcji, tj. sprawdzonych pod

względem rachunkowym i merytorycznych oraz zatwierdzonych do wypłaty.

4. Przedstawienie  Radzie  Powiatu  Kamiennogórskiego  projektu  uchwały  w  sprawie

zorganizowania obsługi wspólnej stosownie do postanowień przepisów art. 6b ust. 2 oraz art. 6a

pkt 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.).

5. Przestrzeganie  przepisów  ustawy  z  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami

(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w szczególności w zakresie:

a) ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości należących do Skarbu

Państwa, stosownie do art. 11 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 i 7a ustawy;

b) organizowania przetargu lub rokowań na sprzedaż nieruchomości nie później niż 6 miesięcy od

dnia zamknięcia wyłącznie drugiego przetargu, a nie od dnia zamknięcia każdego kolejnego

przetargu lub każdych kolejnych rokowań, stosownie do art. 39 ust. 2 ustawy;

c) art. 67 ust. 1 i 2 w związku z art. 156 ust. 3 i 4 w zakresie ustalania ceny wywoławczej lub

minimalnej  przy  organizacji  przetargów  lub  rokowań  po  przetargach  na  sprzedaż

nieruchomości.

6. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), w szczególności § 9 w zakresie dokumentowania bezstronności

członków komisji przetargowej wobec uczestników przetargów organizowanych w związku ze

sprzedażą nieruchomości.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 i 4

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje w terminie 30 dni od daty otrzymania

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu przedstawionych wniosków lub

przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych  w  wystąpieniu  pokontrolnym

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do kolegium Izby. Zastrzeżenia składa właściwy organ

jednostki kontrolowanej, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za

pośrednictwem  Prezesa  Izby.  Podstawą  zgłoszenia  zastrzeżenia  może  być  tylko  zarzut

naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:
Pani
Bożena Ziemiańska
Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego
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