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 PREZES 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

  W SZCZECINIE 

WK.0913.1173.20.K.2014 

Pan 
Bogdan Wankiewicz 
Starosta 
Powiatu Wałeckiego 

Informuję Pana, że działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.), w okresie od 7 kwietnia do 16 maja 2014 r., 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przeprowadziła kontrolę 
kompleksową gospodarki finansowej Powiatu Wałeckiego za lata 2010-2013. 

Protokół kontroli został podpisany w dniu 16 maja 2014 r. 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że nieprawidłowości 
wykazane w protokole z poprzedniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej 
w 2010 r. i przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 lipca 2010 r. 
(WK–0913–955/15/K/2010) zostały wyeliminowane. 

Z ustaleń zawartych w protokole kontroli wynika, że w zakresie objętym 
kontrolą wystąpiły następujące uchybienia i nieprawidłowości: 

I. W zakresie spraw finansowych i gospodarowania nieruchomościami 

1. W 2013 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Wałczu przekazano dotację podmiotową w wysoko-
ści 186 500,00 zł. Pomimo obowiązku sprawowania nadzoru nad realizacją 
wydatków, określonych uchwałą budżetową, Zarząd Powiatu nie ustalił za-
sad przekazania i rozliczenia dotacji podmiotowej, udzielonej powiatowej 
instytucji kultury i przeznaczonej na finansowanie zadań publicznych 
oraz zapewnienia wykonania tych zadań w sposób zgodny z prawem, efek-
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tywny, oszczędny i terminowy, czym naruszono art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 
w związku z art. 131 i art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm., Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 z późn. zm.). Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialność 
ponosi Starosta – str. 68 i 69 protokołu kontroli. 

2. Wykonawcę zadania publicznego pn. Współzawodnictwo sportowe dzieci 
i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych w 2013 r. zlecono do realiza-
cji wybranemu w trybie otwartego konkursu ofert wykonawcy niezalicza-
nemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnię-
cia zysku. Wyników ww. konkursu nie podano do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie ogłoszenia w miejscu przeznaczonym dla tego ro-
dzaju ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, co było niezgodne 
z art. 15 ust. 2j w zw. z art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw 
Obywatelskich, a z nadzoru Starosta – str. 81 i 82 protokołu kontroli. 

3. Na podstawie złożonej oferty, z pominięciem otwartego konkursu ofert, 
organizacji pozarządowej – w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2013 r. – 
zlecono do realizacji zadanie publiczne pn. Rehabilitacja ruchowa i scho-
rzeń wieku starczego, na wykonanie którego z budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego przekazano dotację w wysokości 2 500,00 zł. Udzielenie 
dotacji na realizację ww. zadania w okresie 5 miesięcy, zamiast nie dłuż-
szym niż 90 dni, stanowiło naruszenie warunków zlecania organizacjom 
pozarządowym realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z po-
minięciem otwartego konkursu ofert, wymienionych w art. 19a ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, za co odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, a z nad-
zoru Starosta – str. 83 protokołu kontroli. 

4. Niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzącym działalność na te-
renie Powiatu z jego budżetu w latach 2011-2013 przekazano dotacje pod-
miotowe w wysokościach odpowiednio: 837 039,00 zł, 822 547,00 zł 
i 695 467,00 zł. Ww. dotacje przekazano na wnioski złożone 
przez ww. podmioty w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego 
rok udzielenia dotacji, które nie zawierały numerów i dat wydania za-
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świadczeń o wpisach do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
oraz decyzji nadających uprawnienia szkół publicznych, a także numerów 
rachunków bankowych, na które dotacja miała być przekazana (po 3 przy-
padki w latach 2011 i 2012) oraz zobowiązania niepublicznej jednostki 
oświatowej do informowania organu dotującego o zmianach w liczbie 
uczniów (po 2 przypadki w latach 2011 i 2012), co było niezgodne z § 2 
ust. 2 lit.: a, b, d, e uchwały Nr XVII/150/2008 Rady Powiatu w Wałczu 
z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dota-
cji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnych 
o uprawnieniach szkół publicznych (Dz. Urz. Woj. Zacho. Nr 96, 
poz. 2101). Ponadto ww. dotacje dla szkół niepublicznych w latach 
2011-2013 przekazano na rachunki bankowe szkół w ratach miesięcznych 
przysługujących za miesiąc poprzedni, zamiast w terminie do ostatniego 
dnia stycznia - listopada oraz części za grudzień w terminie do dnia 
15 grudnia roku obrotowego, czym naruszono art. 90 ust. 4 lit. e ustawy 
z dnia ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, a z nadzoru 
Starosta – str. 76-77 protokołu kontroli. 

5. Do ustalenia wysokości skorygowanego odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych przyjęto w 2013 r. faktyczną przeciętną liczbę za-
trudnionych po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w ilości 
77,8, zamiast 77,72 etatów, skutkiem czego na rachunek bankowy Fundu-
szu przekazano kwotę 90 395,05 zł, zamiast 90 307,52 zł (różnica 
87,53 zł), co było niezgodne z art. 5 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o za-
kładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335 
z późn. zm.), w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej 
liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349). Za wskazaną nieprawidło-
wość odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Organizacyjno-
Prawnego, a z nadzoru Starosta – str. 61 i 62 protokołu kontroli. 

6. Za wypis licencji udzielonej na wykonywanie krajowego transportu dro-
gowego osób, niezgłoszonym we wniosku o udzielenie tej licencji pojaz-
dem samochodowym niebędącym taksówką, na okres powyżej 
15 do 30 lat, w 2013 r. od przedsiębiorcy pobrano opłatę w kwocie 
110,00 zł, zamiast w wysokości 99,00 zł (różnica 11,00 zł), co było nie-
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zgodne z § 5 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności admi-
nistracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za eg-
zaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 235, poz. 1726), za co odpowiedzialność ponosi pracownik 
merytoryczny Wydziału Komunikacji i Transportu, a z nadzoru p.o. Na-
czelnika tego Wydziału – str. 45-47 protokołu kontroli. 

7. Wydatki poniesione na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągnię-
tych przez Powiat: 
− w 2010 r. w kwocie 657 494,28 zł 
− w 2011 r. w kwocie 1 005 530,78 zł 
− w 2012 r. w kwocie 1 664 657,40 zł 
− w 2013 r. w kwocie 1 314 480,07 zł 
sklasyfikowano w § 8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące 
skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych in-
strumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, 
zamiast w § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i po-
życzek, czym naruszono zasady ewidencjonowania tego rodzaju wydat-
ków, określone § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przy-
chodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
(Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi 
Skarbnik – str. 29 i 30 protokołu kontroli. 

8. W wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (13) 
wywieszonych w 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego nie określono 
terminów wnoszenia opłat, co było niezgodne z art. 35 ust. 2 pkt 9 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi Geodeta w Wydziale Geode-
zji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, a z nadzoru Naczelnik te-
go Wydziału – str. 52-54 protokołu kontroli. 

II. W zakresie rachunkowości 

1. W 2010 r. Powiat przejął zobowiązania publicznoprawne Szpitala Powia-
towego w Wałczu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ww. zobo-
wiązania według stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. i 1 stycznia 2013 r. od-
powiednio w kwotach: 5 196 311,18 zł i 3 945 045,18 zł  objęto ewidencją 
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księgową jednostki samorządu terytorialnego na koncie 260-Zobowiazania 
finansowe, zamiast 240-Pozostałe rozrachunki, czym naruszono zasady 
funkcjonowania konta 260, wprowadzone do stosowania Zakładowym pla-
nem kont dla budżetu Powiatu Wałeckiego określonym zarządzeniem 
Nr 19/2012 Starosty z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia doku-
mentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powia-
towym w Wałczu, za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik – str. 29 proto-
kołu kontroli. 

W trakcie 2013 r. jednostka samorządu terytorialnego dokonała spłaty 
zobowiązań publicznoprawnych przejętych od Szpitala Powiatowego 
w Wałczu.  

2. Środki trwałe o wartości ewidencyjnej 1 628 259,65 zł, objęte inwentary-
zacją przeprowadzoną w Starostwie Powiatowym według stanu na dzień 
31 grudnia 2012 r. drogą spisu z natury na arkuszach oznaczonych nume-
rami od 70 do 131 nie zostały wycenione, co było niezgodne z zasadami, 
określonymi Instrukcją inwentaryzacyjną, wprowadzoną do stosowania za-
rządzeniem Nr 15/2010 Starosty Wałeckiego z dnia 8 października 2010 r. 
i stanowiło naruszenie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 
Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Skarbnik, do któ-
rego kompetencji w zakresie inwentaryzacji – zgodnie z zapisami ww. In-
strukcji (część I, pkt 8 lit. g) – należało zapewnienie wyceny arkuszy spi-
sowych – str. 121 i 122 protokołu kontroli. 

3. Nie udokumentowano wyników inwentaryzacji środków trwałych w budo-
wie o wartościach ewidencyjnych odpowiednio: 412 224,53 zł, 154 062,73 
i 159 734,31 zł, przeprowadzonej na koniec lat 2010-2012 drogą porówna-
nia danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfika-
cji wartości tych aktywów, co było niezgodne z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości, za co odpowiedzialność ponoszą 
przewodniczący zespołów spisowych, a z nadzoru Starosta – str. 123 i 124 
protokołu kontroli. 

Wymienione wyżej nieprawidłowości nie wyczerpują wszystkich nega-
tywnych ustaleń zawartych w protokole kontroli; część z nich nie została jednak 
ujęta w niniejszym wystąpieniu z uwagi na ich mniejszy ciężar gatunkowy. 
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W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości koniecznym 
jest bezwzględne przestrzeganie wszystkich norm prawnych oraz podjęcie na-
stępujących działań: 

I.  W zakresie spraw finansowych i gospodarowania nieruchomościami 

1. Ustalenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej udziela-
nej powiatowej instytucji kultury w celu zapewnienia wykorzystania po-
wierzonych jej środków publicznych w sposób zgodny z prawem, efektyw-
ny, oszczędny i terminowy. 

2. Ogłaszania wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicz-
nych poprzez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w miejscu do tego przeznaczonym.  

3. Zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z po-
minięciem otwartego konkursu ofert wyłącznie po spełnieniu wymogów 
określonych w obowiązujących przepisach, ze szczególnym uwzględnie-
niem dopuszczalnego okresu realizacji powierzonego zadania. 

4. Przekazywania dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego niepublicznym jednostkom oświatowym zgodnie zasadami obo-
wiązującymi w podanym zakresie. 

5. Prawidłowego ustalania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych z uwzględnieniem rzeczywistej liczby zatrudnionych pracowników. 

6. Pobierania opłat za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego w wysokościach ustalonych zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w tym zakresie. 

7. Prawidłowego klasyfikowania wydatków budżetowych poniesionych 
na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

8. Zamieszczania w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w najem terminów wnoszenia opłat należnych z tego tytułu. 

II. W zakresie rachunkowości 

1. Ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z ustaleniami obowią-
zującego w jednostce zakładowego planu kont. 

2. Prowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi. 
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3. Przestrzegania obowiązku dokumentowania wyników przeprowadzonych 
inwentaryzacji środków trwa łych w budowie.  

Wyrażam przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne oraz 
powyższe wnioski przyczynią się do poprawy gospodarowania środkami 
publicznymi. 

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
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 stosowanie w niniejszym wystąpieniu w terminie 
14 dni od daty otrzymania tego wystąpienia. 

Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych proszę o powiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma 
o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania. 

 
 
 

Prezes 
       Regionalnej Izby Obrachunkowej  
               w Szczecinie 
               (-) Bogusław Staszewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Pan Bogdan Białas 
Przewodniczący Rady Powiatu Wałeckiego 

 

 


