Szczecin, dnia 10 września 2009 r.

Pr e z e s
Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w Szczecinie

WK-0913-916/26/K/2009

Szanowny Pan
Andrzej Lewandowski
Starosta
Powiatu Sławieńskiego
Uprzejmie informuję Szanownego Pana, że Regionalna Izba
Obrachunkowa w Szczecinie, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), przeprowadziła w okresie od 8.06.2009 r.
do 28.08.2009 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Starostwa
Powiatowego w Sławnie. Kontrolą objęto lata 2005 – 2008.
Protokół kontroli został przekazany Panu w dniu jego podpisania,
tj. 28.08.2009 r.
W toku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że kontrolowana
jednostka nadal bez kontrasygnaty Skarbnika zawierała umowy, na podstawie
których zaciągała zobowiązania finansowe.
W przypadku powtórzenia się tego rodzaju sytuacji będę zmuszony
wdrożyć postępowanie opisane w art. 27 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych.
Z ustaleń zawartych w protokole wynika, że w okresie objętym kontrolą
miały miejsce następujące nieprawidłowości i uchybienia:
I.

W zakresie rachunkowości

1.

Do nakładów zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku
Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie”, zrealizowanej w latach 2006 – 2007,
nie zaliczono kosztów ogółem 156 348,00 zł, w tym poniesionych przez:
§ Pogotowie Opiekuńcze za wykonanie:
− dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji pomieszczeń
łazienek – 488,00 zł,
− audytu energetycznego – 610,00 zł,
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§ Starostwo za wykonanie:
− dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku
– 15 250,00 zł,
− robót budowlanych o wartości 140 000,00 zł,
czym naruszono art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
za co odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy Pogotowia
Opiekuńczego i Skarbnik – str. 64 i 65 protokołu.
2.

Nie przeprowadzono inwentaryzacji:
a) na ostatni dzień 2006 r. środków trwałych w budowie o wartości
5 048 530,42 zł,
b) gruntów, będących własnością Powiatu, których wartość wynosiła:
− 8 917 702,40 zł według stanu na 31.12.2005 r.,
− 8 907 766,40 zł według stanu na 31.12.2006 r.,
co było niezgodne z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, za co odpowiedzialność ponosi
Skarbnik – str. 78 i 79 protokołu.

3.

Nadwyżkę w kwocie 1 200,00 zł, ujawnioną w trakcie inwentaryzacji
składników majątku Powiatu przeprowadzonej na koniec 2006 r.,
rozliczono w księgach rachunkowych 2007 r., zamiast 2006 r.,
czym naruszono przepisy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości. Za ww. nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi
Zastępca Głównego Księgowego w Starostwie, a z nadzoru Skarbnik
– str. 78 protokołu.

4.

Arkuszy spisowych, wykorzystanych dla zinwentaryzowania aktywów
w trakcie spisu przeprowadzonego na koniec 2006 r., nie opatrzono datami
rozpoczęcia i zakończenia czynności inwentaryzacyjnych, co było
niezgodne z § 10 pkt 2 Instrukcji inwentaryzacyjnej, wprowadzonej
do stosowania zarządzeniem Nr 16/2003 Starosty z dnia 25 kwietnia
2003 r., za co odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej, a z nadzoru Starosta – str. 78 protokołu.

5.

Ewidencją środków trwałych Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie objęto
budynki i budowle, znajdujące się w trwałym zarządzie Liceum
Ogólnokształcącego w Sławnie i zajęte na prowadzenie działalności przez
Pogotowie Opiekuńcze, czym naruszono przepisy art. 24 ust. 2 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Za ww. nieprawidłowość
odpowiedzialność ponosi Kierownik Pogotowia Opiekuńczego, a z nadzoru
Skarbnik – str. 65 i 66 protokołu.

6.

W 2007 r. jednostka samorządu terytorialnego udzieliła Szpitalowi
Powiatowemu w Sławnie poręczenia do wysokości 7 000 0000,00 zł.
Ww. zdarzenia nie ujęto w księgach rachunkowych Powiatu, bowiem
Zakładowym planem kont, wprowadzonym do stosowania zarządzeniem
Nr 54/2008 Starosty z dnia 12 sierpnia 2008 r. i określającym zasady
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prowadzenia rachunkowości nie ustalono konta do ewidencji poręczeń
i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Niedostosowanie obowiązujących w Powiecie zasad ewidencji zdarzeń
gospodarczych było niezgodne z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, za co odpowiedzialność ponosi
Starosta – str. 20 protokołu.
II. W zakresie spraw finansowych i gospodarowania mieniem
1.

Na podstawie 3 umów Powiat zaciągnął w latach 2006 – 2007 kredyty
o wartości ogółem 3 700 000,00 zł. Ww. czynności prawnych dokonali
dwaj członkowie organu wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego, bez ich wskazania stosowną uchwałą Zarządu,
co było niezgodne z przepisami art. 194 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, za co odpowiedzialność
ponosi Przewodniczący Zarządu – str. 27 i 28 protokołu.

2.

W 2008 r. Powiat zawarł 2 umowy, na podstawie których zaciągnął
zobowiązania finansowe o wartości 3 913,00 zł. Ww. umowy nie zostały
opatrzone kontrasygnatą Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej,
czym naruszono przepisy art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), za co odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Zarządu – str. 25
i 44 protokołu.

3.

Pracownikom Starostwa w 2008 r. wypłacono 6 400,00 zł jako podlegające
rozliczeniu zaliczki (7) na wydatki bieżące jednostki, pomimo że uchwała
budżetowa Powiatu nie zawierała postanowień dotyczących wykonania
budżetu w tym zakresie. Powyższe było niezgodne z przepisami art. 35
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
w zw. z art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym, za co odpowiedzialność ponosi Starosta – str. 25 i 26
protokołu.

4.

W 2008 r. nieprawidłowo stosowano klasyfikację budżetową wydatków,
i tak:
− dotacje w łącznej kwocie 19 080,00 zł przekazane ze środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań jednostki
samorządu terytorialnego zleconych do wykonania jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych ujęto w § 2440 Dotacje
przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
dla jednostek sektora finansów publicznych, zamiast w § 2450 Dotacje
przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
− środki finansowe na realizację zadań Powiatu, przekazane z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego fundacji (15 000,00 zł)
oraz stowarzyszeniom (85 000,00 zł) w formie dotacji,
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zaewidencjonowano w § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
zamiast w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
− dotację w kwocie 9 999,94 zł przekazaną Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie, przeznaczoną na wykonanie remontów bieżących
i adaptacji pomieszczeń w Komendzie Powiatowej w Sławnie
oraz Komisariacie Policji w Darłowie, ujęto w § 2570 Dotacja
podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych, zamiast w § 2800 Dotacja celowa z budżetu
dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
czym naruszono § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.),
za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik – str. 51, 53-55 protokołu.
5.

Nie przeprowadzono kontroli co najmniej 5% wydatków w 12 jednostkach
nadzorowanych przez Powiat w 2007 r. oraz w 14 – w 2008 r.,
co było niezgodne z przepisami art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych, za co odpowiedzialność ponosi
Przewodniczący Zarządu – str. 12-13 protokołu.

6.

Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych (3) na sprzedaż w latach
2005 – 2006 nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr 53/2, położonej
w Sławnie przy ul. Jagiełły 16, której cena wywoławcza była wyższa
niż równowartość 100 000 euro, zamieszczono w prasie o zasięgu
lokalnym, zamiast w codziennej ogólnokrajowej, czym naruszono § 6 ust. 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), za co odpowiedzialność ponosi
Starosta –str. 34 i 35 protokołu.

Oprócz wyżej wymienionych nieprawidłowości w trakcie kontroli ustalono
inne drobniejsze uchybienia, które zostały wskazane w protokole kontroli,
ale nie ujęte w niniejszym wystąpieniu z uwagi na ich mniejszy ciężar
gatunkowy. W celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w protokole
kontroli oraz usprawnienia pracy Starostwa Powiatowego niezbędne
jest podjęcie następujących działań:
I.

W zakresie rachunkowości

1.

Zaliczania wszystkich kosztów do nakładów poniesionych na zrealizowane
inwestycje.

2.

Przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych
z zachowaniem obowiązujących zasad i terminów.

3.

Rozliczania różnic między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym
w księgach rachunkowych, ujawnionych w toku inwentaryzacji,

Powiatu
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w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał
termin inwentaryzacji.
4.

Przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Starostwie
w zakresie prawidłowego oznaczania arkuszy spisów z natury.

5.

Rzetelnego prowadzenia ewidencji środków trwałych w księgach
rachunkowych powiatowych jednostek organizacyjnych.

6.

Dostosowania obowiązującego Zakładowego planu kont o konta niezbędne
dla ewidencji poręczeń udzielonych przez Powiat.

II. W zakresie spraw finansowych i gospodarowania mieniem
1.

Udzielania dotacji, przeznaczonych na realizację zadań publicznych
Powiatu, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i
niedziałającym
w
celu
osiągnięcia
zysku,
wyłonionym
po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

2.

Przekazywania dotacji w wysokościach określonych zawartymi umowami.

3.

Zawierania umów w sprawach zaciągnięcia kredytów przez dwóch
członków Zarządu, wskazanych przez organ wykonawczy Powiatu
stosowną uchwałą.

4.

Uzyskiwania kontrasygnaty Skarbnika na umowach powodujących
powstanie zobowiązań pieniężnych.

5.

Nieudzielania pracownikom zaliczek na wydatki bieżące jednostki
w przypadku braku postanowień Rady Powiatu w tym zakresie.

6.

Stosowania prawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych.

7.

Przeprowadzania w każdym roku kontroli co najmniej 5% wydatków
podległych jednostek organizacyjnych.

8.

Podawania w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń o przetargach
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, których cena wywoławcza
jest wyższa niż równowartość 100 000 euro.

Wyrażam przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne
oraz powyższe wnioski przyczynią się do poprawy pracy Starostwa
Powiatowego.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium
Izby, za moim pośrednictwem, zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych,
dotyczących zarzutów naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię
lub niewłaściwe zastosowanie w niniejszym wystąpieniu w terminie 14 dni
od daty otrzymania tego wystąpienia.
Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych byłbym wdzięczny za powiadomienie mnie w terminie 30 dni
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od daty otrzymania niniejszego pisma o sposobie wykonania zaleceń
lub o przyczynach ich niewykonania.

Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie:
mgr Józef Chodarcewicz

Do wiadomości:
Grzegorz Januszewski
Przewodniczący
Rady Powiatu Sławieńskiego

