
 

Wrocław, 3 kwietnia 2020 roku

WK.WR.40.15.2020.P10 Pan 
Walery Czarnecki
Starosta Lubański

ul. Mickiewicza 2
59- 800 Lubań

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 2019 r. poz. 2137) przeprowadziła, w

okresie  od  8  stycznia  do  28  lutego  2020  r.,  kontrolę  kompleksową  gospodarki  finansowej  Powiatu

Lubańskiego.  Zakres  zagadnień  będących  przedmiotem  kontroli,  okres  objęty  kontrolą,  a  także  ustalenia

kontroli przedstawiono w protokole, podpisanym 28 lutego 2020 r. przez Starostę Lubańskiego, któremu jeden

egzemplarz  przekazano w dniu podpisania.

W okresie  od 17  do  26  lutego  2020  r.  została  przeprowadzona  kontrola  gospodarki  finansowej  w

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Ustalenia kontroli zostały ujęte w odrębnym protokole,

którego  jeden  egzemplarz  przekazano Pani  Dyrektor.  W  jej  wyniku  nie  stwierdzono  nieprawidłowości

stanowiących podstawę do sformułowania wniosków pokontrolnych,  dlatego Izba odstąpiła od kierowania

wystąpienia pokontrolnego.

Stwierdzone  w  wyniku  przeprowadzonej  kontroli  w   Starostwie  Powiatowym  nieprawidłowości  i

uchybienia wystąpiły w zakresie niżej wskazanych zagadnień: 

W zakresie księgowości i sprawozdawczości

Na  koncie  030-15011-6010-FN  „Długoterminowe  aktywa  finansowe”  -  jako  udziały  Powiatu

Lubańskiego w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej Karkonoskiej Agencji Regionalnej w Jeleniej Górze,

zaewidencjonowano poniesione koszty na powiększenie wyodrębnionego księgowo, Funduszu Pożyczkowego

tej Spółki w kwocie 5.000 zł,  w związku z zawartą umową nr 163/2013 z 2 września 2013 r.  w sprawie

współpracy  dotyczącej  pozyskania  środków finansowych  dla  Funduszu Pożyczkowego. Konsekwencją  tej

nieprawidłowości było zawyżenie w ewidencji księgowej i w Bilansie jednostki (Starostwa), sporządzonym

według stanu na dzień 31.12.2015 r., 31.12.2016 r., 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r. aktywów finansowych o

kwotę 5.000 zł. Stanowiło to naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz.U z

2013, poz. 330 ze zm., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm., Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm., Dz.U. z 2018 r.

poz.  395  ze  zm.)  w  świetle  którego  jednostki  obowiązane  są  stosować  przyjęte  zasady  (politykę)

rachunkowości,  rzetelnie  i  jasno  przedstawiając  sytuację  majątkową  i  finansową  i  wynik  finansowy oraz

art. 24 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z którym księgi rachunkowe uznaje się
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za  rzetelne,  jeżeli  dokonane  w  nich  zapisy  odzwierciedlają  stan  rzeczywisty.  Powyższe  świadczy  o

nieprawidłowo przeprowadzonej  inwentaryzacji  długoterminowych aktywów finansowych przeprowadzonej

drogą weryfikacji według stanu na 31 grudnia 2015 r., 2016 r., 2017 r. i 2018 r., poprzez porównanie  stanu

wynikającego  z  zapisów  w  księgach  rachunkowych z  odpowiednimi  dokumentami  źródłowymi

(w omawianym  przypadku  z  aktami  notarialnymi)  i  weryfikacji  wartości  tych  składników, stosownie  do

art. 26 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy o rachunkowości.

W zakresie wydatków budżetowych

Etatowemu członkowi  Zarządu  Powiatu  K.R,  z  którym został  nawiązany  stosunek pracy  w drodze

wyboru, Starosta Lubański przyznał nagrodę w maju 2018 r. w wysokości 3.500 zł (nagroda została wypłacona

na podstawie listy płac DOD5/Urząd-Nagroda maj 2018 r.) a w listopadzie 2018 r.  w wysokości 1.000 zł

(wypłata na podstawie listy płac DOD5/Urząd-Nagroda grudzień 2018). 

W 2019 r. ww. członkowi Zarządu Powiatu, a od 22 listopada 2018 r. Wicestaroście wypłacono trzy

nagrody w łącznej wysokości 5.425 zł, tj: nagrodę w wysokości 1.800 zł (na wniosek z 30 kwietnia 2019 r.),

nagrodę w wysokości 1.725 zł (na wniosek z 29 listopada 2019 r.), nagrodę w wysokości 1.900 zł (na wniosek

z 24.12.2019 r.). Ponadto byłemu Wicestaroście, z którym został nawiązany stosunek pracy w  drodze wyboru,

Starosta Lubański w dniu 22 maja 2018 r. przyznał nagrodę w wysokości  3.500 zł  z okazji Dnia Pracownika

Samorządowego. Nagrody przyznano  w oparciu m.in. o Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa

Powiatowego  w Lubaniu  pomimo,  że  Regulaminem wynagradzania  pracowników starostwa  nie  są  objęci

pracownicy samorządowi  zatrudnieni  na podstawie wyboru.  Ustalone i  wypłacone nagrody za 2018 r.  i 

2019 r. dla etatowego członka Zarządu Powiatu i Wicestarostów były bez podstawy prawnej.

Z regulacji zawartej w art. 36 ust. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z

2018 r., poz.1260 ze zm., Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) wynika, że pracownikowi samorządowemu, o którym

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, za szczególne osiągnięcia w pracy może być przyznana nagroda. 

Przepis  ten  pozwala  na  przyznawanie  nagród  za  szczególne  osiągnięcia  w  pracy  zawodowej  wyłącznie

pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub powołania,  a członkowie zarządu powiatu i

wicestarostowie zatrudniani są na podstawie wyboru.

W 2018 r. wypłacono dodatek specjalny 64 pracownikom Starostwa Powiatowego  w łącznej kwocie

489.427,85 zł, w 2019 r. wypłacono dodatek specjalny 66 pracownikom w łącznej kwocie 474.531,58 zł.

Skarbnikowi,  Sekretarzowi,  Naczelnikowi  Wydziału  Budżetu  i  Finansów,  Zastępcy  Naczelnika

Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Rozwoju,  pracownikowi  Wydziału  Edukacji,  pracownikowi  Wydziału

Architektoniczno-Budowlanego  przyznawano  dodatek  specjalny  w  sposób  nieprzerwany  na  następujące

okresy:  (Sekretarz)  od 1.02.2017 r.  do 31.12.2017 r.,  następnie  od 1.01.2018 r.  do 31.12.2018 r.  oraz  od

1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.; (Skarbnik) od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

oraz od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., z wyłączeniem nieobecności w pracy, (Naczelnik Wydziału BF) od

1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., (Zastępca Naczelnika Wydziału SR) od

1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (pracownik Wydziału AB) od 1.01.2018 r.
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do  31.12.2018  r.  oraz  od  1.01.2019  r.  do  31.12.2019  r.,  (pracownik  Wydziału  WE)  od  1.01.2018 r.  do

31.12.2018 r. oraz od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Powyższe wskazuje na naruszenie zasady okresowości

określonej w art. 36 ust. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, który stanowi, że:

„Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia

dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.” Językowa wykładnia tego przepisu wskazuje

na to, że pracownikowi niezależnie od ilości powierzonych dodatkowo zadań lub zwiększenia obowiązków

przyznać można wyłącznie jeden dodatek specjalny na zamknięty okres wykonywania dodatkowych czynności

lub obowiązków. 

Niektóre zadania objęte wnioskiem o przyznanie dodatków specjalnych, zatwierdzone do wypłaty przez

Starostę pokrywały się z zakresem zadań przypisanych pracownikom Starostwa. Prowadzenie nadzoru nad

realizacją dochodów i wydatków bieżących oraz realizacją zapisanych w WPF i jej zmianach przedsięwzięć i

upoważnień Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań,  analiza przyczyn niewykonania prognozowanych

dochodów przyjętych w uchwale budżetowej należało do zadań Skarbnika z racji pełnionej funkcji oraz zadań

Wydziału  Budżetu  i  Finansów.  Wszelkie  działania  związane  z  pozyskiwaniem  pozabudżetowych  źródeł

finansowania  inwestycji,  koordynacją  i  sprawowaniem  nadzoru  na  pracami  powołanych  zespołów  do

opiniowania i pomocy w sporządzaniu wniosków, nadzorem nad realizacją przez inne komórki organizacyjne

Starostwa  projektów,  które  uzyskały  zgodę  na  dofinansowanie  ze  środków  UE,  prowadzenie

sprawozdawczości projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych dotyczyły zadań wynikających z

zakresu  czynności Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Rozwoju  oraz  zadań  Wydziału

określonych  w  Regulaminie  Organizacyjnym  Starostwa  Powiatowego. Zadania  między  innymi  jak:

przygotowanie  decyzji  o  pozwolenie  na  budowę,  wydawanie  zaświadczeń  o  samodzielności  lokali

mieszkalnych wynikały z  zakresu czynności młodszego referenta Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

oraz zadań Wydziału AB.

W  odniesieniu  do  pięciu  pracowników  Starostwa  Powiatowego  (objętych  kontrolą)  stwierdzono

przyznawanie więcej niż jednego dodatku specjalnego. 

Skarbnikowi w 2018 r. przyznano dodatek specjalny w wysokości 4.450 zł (za okres od 1.01.2018 do

31.05.2018 r.), wypłacony jednorazowo  w czerwcu 2018 roku. Dodatek ten przyznano równolegle do dodatku

specjalnego  w  wysokości  8.841,92  zł  (37%  wynagrodzenia  zasadniczego  i  dodatku  funkcyjnego),

wynikającego z wniosku z 10 stycznia 2018 roku. 

Sekretarzowi w 2018 r. przyznano dodatek specjalny za miesiące luty- kwiecień i lipiec - październik w

łącznej kwocie 13.531,46 zł. Dodatek ten przyznano równolegle do dodatku specjalnego w łącznej wysokości

15.962,13 zł (22,50% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), wynikającego  z wniosku z 10

stycznia 2018 roku. W 2019 r. przyznano dodatek specjalny w wysokości 8% (wynagrodzenia  zasadniczego i

dodatku funkcyjnego) w łącznej kwocie 3.444,42 zł. Dodatek ten przyznano równolegle do dodatku  w łącznej

wysokości 21.665,73 zł, wynikającego z pisma z 10 stycznia i 10 marca 2019 roku. 

Naczelnikowi Wydziału Budżetu i Finansów w 2018 r. wypłacono dodatek specjalny z tytułu realizacji

projektów w wysokości 4.096 zł i w wysokości 9.088,80 zł. Dodatki te przyznano równolegle do dodatku
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specjalnego w łącznej wysokości 15.000,80 zł. W 2019 r. pracownikowi przyznano dodatki specjalne z tytułu

realizacji  projektów w  wysokości 9.830,40 zł,  w wysokości 8.738 zł i  w wysokości  2.134 zł;  dodatki te

przyznano równolegle do dodatku w wysokości 14.736 zł. Łączna wartość dodatków specjalnych wypłaconych

pracownikowi  w czerwcu 2018 r.  wyniosła  10.820 zł,  co stanowiło  250% wynagrodzenia  zasadniczego i

dodatku funkcyjnego. 

 Zastępcy Naczelnika Wydziału spraw Społecznych i  Rozwoju w 2018 r.  wypłacono m.in.  dodatek

specjalny z tytułu realizacji projektów w wysokości 6.906,90 zł (wypłacony jednorazowo w czerwcu 2018 r.)

oraz w wysokości  13.812,12 zł  (wypłacony jednorazowo w  październiku 2018 r.).  Dodatki  te  wypłacono

równolegle do dodatku w wysokości 4.749,64 zł (za okres od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.).

Łączna wartość dodatków specjalnych wypłaconych pracownikowi w czerwcu 2018 r. wyniosła 7.199,34 zł,

co stanowiło 218,90% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, w październiku 2018 r. wyniosła

14.490,52 zł, co stanowiło 440,50% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Wypłacanie dodatków specjalnych, które przyznawano dwu i trzykrotnie pozostawało w sprzeczności z art. 36

ust. 5 powołanej ustawy o pracownikach samorządowych, co z kolei oznacza dokonanie wydatków niezgodnie

z przepisami i stanowi naruszenie przepisu art. 44 ust. 2 powołanej ustawy z 21 listopada 2008 r. o finansach

publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm., obecnie Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) , stosownie do

którego „Jednostki  sektora  finansów publicznych  dokonują  wydatków zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi

poszczególnych rodzajów wydatków”. 

Stwierdzono przypadki naliczenia i wypłaty dodatku specjalnego na podstawie nierzetelnego dowodu

księgowego,  co  mogło  wynikać  z  niedochowania  w  jednostce  efektywnego  i  skutecznego  przepływu

informacji. Naczelnikowi Wydziału Budżetu i Finansów  w czerwcu 2018 r. naliczono i wypłacono  dodatek

specjalny z tytułu realizacji  projektu Kom(m)ando „Zur Hilfe” w wysokości 9.088,80 zł, tj.  wynikającej z

dokumentu pn: Plan wydatków na wynagrodzenia w ramach projektu na 2018 r. dla pracowników Wydziału

Budżetu i Finansów. Natomiast Starosta Lubański na podstawie wniosku z 10 czerwca 2018 r., w dniu  28

czerwca 2018 r. przyznał  pracownikowi dodatek specjalny w wysokości  1.514,80 zł  (35% wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego) na okres od 1.06.2018 r. do 30.06.2018 r. 

Natomiast pracownikowi (akta osobowe nr 65) naliczono i  wypłacono dodatek specjalny w wysokości po

643,25 zł  (miesięcznie),  tj.  w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego,  za okres od 1 stycznia do 28

lutego  2018  r.,  w  sytuacji  gdy  według  wniosku  o  przyznanie dodatku  specjalnego, zawartego  w  aktach

osobowych,  Starosta  zatwierdził  do  wypłaty  dodatek  specjalny  w wysokości  20%  wynagrodzenia

zasadniczego,  tj.  514,60  zł  miesięcznie  (w  wysokości  niższej  o  257,30  zł).  Sporządzenie  dokumentów

księgowych jak: wnioski premiowe i wnioski dodatków specjalnych oraz dokonywanie kontroli merytorycznej

wniosków, zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 (pod nazwą „Rodzaj dokumentu, miejsce tworzenia, rodzaj

kontroli i terminy przekazywania do właściwych komórek organizacyjnych”) do Instrukcji obiegu i kontroli

dokumentów księgowych Starostwa  Powiatowego w Lubaniu,  stanowiącej  załącznik Nr  1  do  zarządzenia

Nr 38/2011  Starosty  Lubańskiego  z  27  czerwca  2011  r.  ze  zm.  należało  do  obowiązków  pracownika

zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. kadr i szkoleń. 
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Stosownie do art. 22 ust. 1 i 4 powołanej ustawy o rachunkowości „dowody księgowe powinny być rzetelne, to

jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują (...). Jeżeli jedną operację

dokumentuje więcej niż jeden dowód lub więcej niż jeden egzemplarz dowodu, kierownik jednostki ustala

sposób postępowania z każdym z nich i  wskazuje,  który dowód lub jego egzemplarz będzie podstawą do

dokonania zapisu”.

Wniosek  o  przyznanie  dodatku  specjalnego  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych  i

Rozwoju w wysokości 13.812,12 zł za wykonanie zadania w związku z koordynacją i zarządzaniem projektem

Kom(m)ando „Zur Hilfe”, w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. sporządzono we wrześniu 2018 roku, tj.

w  następnym  roku  obrotowym,  czym  naruszono  dyspozycję  §  19  ust.  2  Regulaminu  wynagradzania

pracowników Starostwa, w świetle której termin składania propozycji do akceptacji Staroście ustala się do

10-tego dnia pierwszego miesiąca, którego wniosek o jego przyznanie dotyczy. 

W konsekwencji, na podstawie ww. wniosku, w 2018 roku zaciągnięto zobowiązanie oraz dokonano wydatku

z tytułu wynagrodzenia za 2017 rok, co stanowiło o naruszeniu art.  261 w zw. z art. 44 ust. 2 powołanej

ustawy o finansach publicznych, tj. dokonaniu wydatku z naruszeniem przepisów dotyczących poszczególnych

rodzajów wydatków.  Zgodnie  z  zasadą  wyrażoną  w art.  261  ustawy  o  finansach  publicznych,  kierownik

samorządowej  jednostki  budżetowej  może,  w  celu  realizacji  zadań,  zaciągać  zobowiązania  pieniężne  do

wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki. 

Nie  były  przestrzegane  postanowienia  Regulaminu  wynagradzania  pracowników  Starostwa

Powiatowego w Lubaniu, wprowadzonego zarządzeniem nr 32/2009 Starosty Lubańskiego z 8 czerwca 2009 r.

(ze zm) w zakresie wniosków o przyznanie dodatku specjalnego, a w szczególności: 

 12 wniosków w 2018 i 2019 r. zostało złożonych do akceptacji Starosty w terminie od kilku dni do 19

miesięcy po 10-tym dniu miesiąca, którego dotyczył wniosek o przyznanie dodatku, co było niezgodne

z treścią § 19 ust. 2 Regulaminu,

  15 wniosków  w 2018 r. i w 2019 r. nie posiadało opinii Sekretarza Powiatu, wymaganej przepisem § 18

pkt  1  Regulaminu.  Z  przepisu  tego  wynika,  że  dodatek  specjalny  przyznawany  jest  na  wniosek

bezpośredniego przełożonego, zaopiniowany przez Sekretarza.

Ponadto decyzją Starosty w 2018 r. pracownikowi Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i

Rozwoju  ze środków budżetu powiatu zostało przyznanych 5 nagród w łącznej  wysokości 7.900 zł,  a  w

2019 r.  6 nagród,  w wysokości  łącznej  17.925 zł  zł,  co było sprzeczne z   zasadami przyznawania nagród

określonymi w § 8 Regulaminu, w myśl której Starosta mógł przyznać nagrodę roczną – za dany rok, nagrodę

z okazji Dnia Pracownika Samorządowego – raz w roku w dniu Pracownika Samorządowego oraz nagrodę

uznaniową – raz w roku dla poszczególnego pracownika. 

Stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości  w zakresie  przyznawania dodatków specjalnych

oraz  nagród  pracownikom Starostwa  Lubańskiego  świadczą  o  niezachowaniu  w  kontrolowanej  jednostce

funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 ust. 2 pkt 1 powołanej

ustawy  o  finansach  publicznych.  Zapewnienie  m.in.  zgodności  działalności  z  przepisami  prawa  oraz

procedurami wewnętrznymi; skuteczności i  efektywności działania,  efektywności i  skuteczności przepływu
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informacji, oraz  zarządzania  ryzykiem,  stosownie  do  art.  69  ust.  1  pkt  2  powołanej  ustawy  o  finansach

publicznych, należy do obowiązków Starosty.

Akta osobowe nie zawierały wniosków przyznających nagrody pieniężne byłemu członkowi zarządu w

wysokości  1.000  zł  i  byłemu Wicestaroście  w wysokości  3.500  zł  (w grudniu  2018  r.)  oraz  wniosku  o

przyznanie dodatku specjalnego Skarbnik Powiatu w wysokości 2.210,48 zł (miesięcznie) za okres od stycznia

do czerwca 2018 roku. Było to niezgodne z przepisami § 6 ust. 2 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.  w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji  w

sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. Nr 2017, poz.

894). 

Umowa  nr  289/2018  z  12  września  2018  r.  o  nadzór  prawny  nad  realizacją  zadań  wyborczych w

związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików

województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast została podpisana jednoosobowo przez Starostę

Powiatu Lubańskiego. W myśl art. 48 ust. l ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z

2018 r., poz. 995 ze zm. a obecnie Dz.U z 2019 r., poz. 511) oświadczenie woli w sprawach majątkowych w

imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i  osoba upoważniona przez

zarząd. 

Zobowiązanie w kwocie 10.996,85 zł z tytułu odsetek od kredytu  zaciągniętego na podstawie umowy

kredytu  na  realizację  projektów  dofinansowanych  ze  środków  budżetu  unii  europejskiej  nr  18/5052  z

18 października 2018 r. (za IV kwartał 2019 r.) uregulowano 9 stycznia 2020 r. tj. z opóźnieniem wynoszącym

9 dni po terminie płatności wskazanym w harmonogramie wpłat (31 grudnia 2019 r.). Naruszało to zasady

określone w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w świetle których wydatki publiczne powinny

być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W zakresie wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych  

W dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont tarasu w budynku

Starostwa Powiatowego w Lubaniu przy wejściu dla osób niepełnosprawnych” stwierdzono brak wniosku  o

udzielenie  zamówienia  publicznego  (zatwierdzonego  przez  Starostę),  w  następstwie  czego  nie  zostało

wskazane  proponowane  źródło  finansowania  zadania  (pkt  4  wniosku),  brak  było  informacji  Skarbnika  o

dostępności środków pieniężnych (pkt 5 wniosku) oraz wskazania pracownika do przeprowadzenia czynności

udzielenia zamówienia (pkt 6 wniosku). Naruszono tym zasady udzielania zamówienia określone  w § 1 ust. 6

Regulaminu  uruchamiania  zamówień,  do  których  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych w Starostwie Powiatowym w Lubaniu (zarządzenie nr 16/2015 Starosty Lubańskiego z 17 marca

2015 r.), zgodnie z którymi wniosek o udzielenie zamówienia uruchamia procedurę udzielania zamówienia

publicznego. 

Wniesione przez wykonawców w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu

rękojmi za wady w związku z zawarciem dwóch umów o nr: 251/2017 z 18 września 2017 r. (zabezpieczenie

w kwocie 15.749 zł) i 232/2015 z 14 października 2015 r. (zabezpieczenie w kwotach 9.871,81 zł i 4.230,21
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zł) były przechowywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym. Naruszało to dyspozycję art. 148 ust. 5

ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., Dz.U. z 2017 r.

poz. 1579 ze zm. obecnie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w świetle którego, jeżeli zabezpieczenie wniesiono w

pieniądzu,  zamawiający  przechowuje  je  na  oprocentowanym  rachunku  bankowym  i  zwraca  z  odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zwrotu kwoty 15.749 zł, stanowiącej 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr 251/2017 r. z 18

września  2017  r.  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn:  Przebudowa  budynku  Zespołu  Placówek

Resocjalizacyjnych  w  Smolniku  celem  utworzenia  tam  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  dokonano

7 marca 2018 r., tj. po upływie 30 dni  od terminu określonego w § 6 ust. 2 umowy, oraz niezgodnie z art. 151

ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie  z  którym  zwrotu  70%  zabezpieczenia  należytego

wykonania  umowy należało  dokonać  w terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez

zamawiającego  za  należycie  wykonane. Protokół  końcowego  odbioru  zadania  został  spisany  27  grudnia

2017 r. ( bez uwag).

Nie  dotrzymano  terminu  zwrotu  wadium  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako

najkorzystniejsza, w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, tj.  na realizację zadania

pod nazwą:  Dostawa  specjalistycznego  sprzętu  strażackiego w ramach projektu  Kom(ando)  „ZurHilfe/Na

pomoc  (łodzi  i  przyczepy  z  wyposażeniem)  oraz  zadania pod  nazwą:  Dostawa  specjalistycznego  sprzętu

strażackiego w ramach projektu Kom(ando) „ZurHilfe”/Na pomoc (samochodu ciężarowego przeznaczonego

do usuwania skutków klęsk żywiołowych). Wadium w kwocie 1.825,26 zł  zwrócono w dniu 22 marca 2019 r.,

tj. po upływie dwóch miesięcy od podpisania umowy nr 8/2019 w dniu 7 stycznia 2019 r., a wadium w kwocie

18.264,63 zł zwrócono w dniu 15 kwietnia 2019 r., tj. po upływie trzech i pół miesiąca od podpisania umowy

nr 314/2018 w dniu 27 grudnia 2018 roku. Zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych,

Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zamawiający  zwraca  wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu

Nie  udokumentowano,  że  powołana  przez  Zarząd  Powiatu  Lubańskiego  Komisja  Konkursowa  do

opiniowania  ofert  złożonych  w  ramach  ogłoszonego  otwartego  konkursu  ofert  na  powierzenie  realizacji

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej w 2018 r. sporządziła protokół z

posiedzenia Komisji. Wymóg sporządzenia protokołu z posiedzenia Komisji   wynikał  z treści § 13 ust.  4

Rocznego Programu Współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2018 rok (załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/308/2017 Rady Powiatu

Lubańskiego z 30 listopada 2017 r.).

Umowę nr 147/2018 z 10 maja 2018 r.  na realizację zadania publicznego pn:  Prowadzenie Ośrodka

Interwencji Kryzysowej w Smolniku zawarto ze Stowarzyszeniem MONAR w terminie 51 dni po ogłoszeniu

wyników otwartego konkursu ofert (20 marca 2018 r.). Stosownie do art. 15 ust 4 ustawy z 24  kwietnia
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2003 r.  o  działalności   pożytku  publicznego  i  wolontariacie  (Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  450), po  ogłoszeniu

wyników otwartego konkursu ofert  organ administracji  publicznej,  bez zbędnej  zwłoki,  zawiera umowy o

wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  lub  o  powierzenie  realizacji  zadania  publicznego  z  wyłonionymi

podmiotami.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie  i  pomocy społecznej  pn:  Prowadzenie  Ośrodka Interwencji  Kryzysowej  w Smolniku  środków

dotacji w wysokości 330.000 zł  (uchwała nr 598/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyboru i udzielenia

dotacji organizacji pozarządowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert…). Wykonanie uchwały

zostało powierzone Staroście. Tymczasem w umowie nr 147/2018 zawartej 10 maja 2018 r.  z podmiotem

dotowanym,  na  powierzenie  realizacji  przedmiotowego  zadania  publicznego (w okresie  od  1  czerwca  do

31 grudnia 2018 r.) została określona kwota przyznanej dotacji w wysokości 192.500 zł, bez stosownej zmiany

decyzji  Zarządu Powiatu. Naruszono tym zasady przyznawania dotacji,  określone w ogłoszeniu otwartego

konkursu ofert z 6 lutego 2018 r. (rozdział III punkt 4 ), z którego wynikało, że konkurs obejmował realizację

zadania w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.  oraz że decyzję o udzieleniu i

wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu (rozdział V punkt 6).  

Za  zaistniałe  w okresie  objętym kontrolą  nieprawidłowości  i  uchybienia  odpowiedzialność  ponoszą

Starosta Lubański na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 4 ust. 5 powołanej

ustawy  o  rachunkowości,  Skarbnik  Powiatu   na  podstawie  art.  54  ust.  1  powołanej  ustawy  o  finansach

publicznych,  oraz zgodnie z zakresem czynności pracownicy merytoryczni Starostwa.

WNIOSKI POKONTROLNE

Przekazując  powyższe  do  wiadomości  Pana  Starosty  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  we

Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych,  wnosi  o  podjęcie  stosownych  działań,  mających  na  celu  wyeliminowanie

stwierdzonych  nieprawidłowości  oraz  niedopuszczenie  do  ich  ponownego  wystąpienia  w  przyszłości

poprzez realizację następujących wniosków:

1. Przestrzeganie przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869

ze zm.), w szczególności w zakresie:

a) dokonywania  wydatków publicznych zgodnie  z przepisami  dotyczącymi poszczególnych rodzajów

wydatków, stosownie do art. 44 ust. 2 ustawy;

b) dokonywania  wydatków  publicznych  w  terminach  wynikających  z  wcześniej  zaciągniętych

zobowiązań, stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy;

c) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zapewniającej

osiągnięcie celu określonego w art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy,

d) zaciągania  zobowiązań  do  wysokości  kwot  wydatków  określonych  w  zatwierdzonym  planie
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finansowym jednostki, stosownie do art. 261 ustawy.

2. Przestrzeganie przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze

zm.),  w szczególności w zakresie:

a)  rzetelnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy;

b) sporządzanie  dowodów księgowych rzetelnie  to  jest  zgodnie  z  rzeczywistym przebiegiem operacji

gospodarczej, którą dokumentują, w przypadku jeżeli jedną operację dokumentuje więcej niż jeden

dowód  lub  więcej  niż  jeden  egzemplarz  dowodu,  ustalenie  przez  kierownika  jednostki  sposobu

postępowania z każdym z nich i wskazanie, który dowód lub jego egzemplarz będzie podstawą do

dokonania zapisu, stosownie do art. 22 ust. 1 i 4 ustawy;

c)  rzetelnego  przeprowadzania  inwentaryzacji  drogą  weryfikacji  długoterminowych  składników

finansowych, stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy. 

3. Przestrzeganie przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r.

poz. 1282), w szczególności w zakresie zachowania zasady okresowości przy przyznawaniu dodatków

specjalnych dla  pracowników Starostwa oraz  zaprzestania  wielokrotnego przyznawania  pracownikowi

dodatku specjalnego w tym samym czasie, jak również przyznawania dodatków specjalnych za realizację

zadań które pokrywają się z zakresem zadań przypisanych pracownikom, zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy. 

4. Zawieranie  w aktach osobowych pracowników dokumentów wskazanych w  §3  pkt  2   rozporządzenia

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U

z 2018 r. poz. 2369).

5. Poinformowanie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  o  wynikach,  w  tym  finansowych

podjętych działań w związku z wypłaconymi nagrodami w 2018 i 2019 r.  członkowi Zarządu Powiatu i

Wicestarostom, bez podstawy prawnej.

6. Przestrzeganie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.

1843), w szczególności w zakresie:

a) zwrotu wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po

zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  wniesieniu  zabezpieczenia  należytego

wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy,

b) przechowywania zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym,

stosownie do art. 148 ust. 5 ustawy,

c) zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umów w terminach określonych w art. 151 ust. 1 ustawy

oraz zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

7. Przestrzeganie postanowień  uregulowań wewnętrznych Starostwa, dotyczących:

a) dokumentowania  rozpoczęcia  procedury  udzielania  zamówienia  publicznego  poprzez  sporządzenie

wniosku o  udzielenie  zamówienia  publicznego, zgodnie  z  przepisami §  1  ust.  6 Regulaminu

uruchamiania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w

Starostwie  Powiatowym  w  Lubaniu  (zarządzenie  nr  16/2015  Starosty  Lubańskiego  z  17  marca

2015 r.);
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b) sporządzania  i  kontroli  merytorycznej  wniosków  o  przyznanie  dodatków  specjalnych,  zgodnie  z

treścią załącznika Nr 1 (pod nazwą „Rodzaj dokumentu, miejsce tworzenia, rodzaj kontroli i terminy

przekazywania  do  właściwych  komórek  organizacyjnych”)  do  Instrukcji  obiegu  i  kontroli

dokumentów  księgowych  Starostwa  Powiatowego  w  Lubaniu,  stanowiącej  załącznik  Nr  1  do

zarządzenia Nr 38/2011 Starosty Lubańskiego z 27 czerwca 2011 r. ze zm. Naliczanie i wypłacanie

dodatków  specjalnych  zgodnie  z  zatwierdzonymi  do  wypłaty  wnioskami  o  przyznanie  dodatku

specjalnego, zawartymi w aktach osobowych pracownika;

c) przestrzegania  postanowień  Regulaminu  wynagradzania  pracowników  Starostwa  Powiatowego  w

Lubaniu,  wprowadzonego zarządzeniem nr 32/2009 Starosty Lubańskiego z 8 czerwca 2009 r.  (ze

zm.) w zakresie opiniowania i terminowego sporządzania wniosków o przyznanie dodatku specjalnego

oraz ilości przyznanych nagród ze środków budżetu powiatu;

d) sporządzania protokołu z posiedzenia Komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego

otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, zgodnie z postanowieniami

zawartymi  w  przyjętych  przez  Radę  Powiatu  Lubańskiego  rocznych  programach  współpracy  z

organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego;

e) zawierania umów na powierzenie realizacji  zadania publicznego zgodnie z zasadami przyznawania

dotacji określonymi w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. 

8. Przestrzeganie przepisów art. 15 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie  (Dz.U.  z  2019 r.,  poz.  688), w zakresie  terminowości  zawierania  umów o powierzenie

realizacji zadania publicznego z wyłonionymi podmiotami.

9. Składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu przez dwóch członków zarządu

lub jednego członka zarządu i  osobę upoważniona przez zarząd,  stosownie do art.  48 ust.  l  ustawy z

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2019 r., poz. 511).

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z 7

października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje w terminie 30 dni od dnia

otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego,  zawiadomienia  o  wykonaniu  wniosków  lub

przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych  w  wystąpieniu  pokontrolnym  przysługuje

prawo  zgłoszenia  zastrzeżenia  do  Kolegium  Izby.  Zastrzeżenie  składa  właściwy  organ  jednostki

kontrolowanej w terminie 14 dni od 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
Halina Białoń
Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego
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