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Uprzejmie informuję Pana Przewodniczącego, że Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Krakowie, realizując postanowienia ustawy z dnia 7 października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113  
z późn. zm.) przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Powiatu 
Proszowickiego. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki 
finansowej, w tym realizacji zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności w latach 2012 - 2013 i w 2014 r., do dnia obowiązywania upoważnienia  
do przeprowadzenia kontroli. 
 

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w 
protokole kontroli podpisanym w dniu 28 marca 2014 r., przekazuję Panu 
Przewodniczącemu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
 

Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości w okresie objętym 
aktualną kompleksową kontrolą, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz 
wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej 
działalności, przewidziane do realizacji przez kontrolowaną jednostkę, stosownie 
do postanowień art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych: 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1 
 
 niepełne wykonanie wniosków pokontrolnych przedstawionych w piśmie Prezesa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr WK-613-51/10 z dnia 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W KRAKOWIE 

 
 
ul. Kraszewskiego 36   tel/fax  (0-12) 427-32-61 
30-110 Kraków    (0-12) 427-38-19 
e-mail: krakow@rio.gov.pl   (0-12) 422-59-73 
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02.08.2010 r., co dotyczy ponoszenia wydatków publicznych na cele i w wysokości 
ustalonej w planie finansowym jednostki. 

 
Powyższa nieprawidłowość niewykonania wniosku pokontrolnego została razem  
z innymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie niniejszej kontroli 
kompleksowej, opisane szczegółowo w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. 
 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Starosta Powiatu 
Proszowickiego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 1 - Konsekwentne realizowanie wniosków pokontrolnych 
wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, mających na celu 
usunięcie w sposób trwały nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku czynności 
kontrolnych przeprowadzonych w jednostce. 
 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2 

 nieprawidłowe uregulowanie w § 12 pkt 4 Instrukcji w sprawie gospodarki 

kasowej przyjętej Zarządzeniem Starosty Powiatu Proszowickiego Nr 25/2011  
z dnia 5 maja 2011 r. upoważniające głównego księgowego (w jednostce 
kontrolowanej Skarbnik Powiatu pełni funkcje głównego księgowego)  
do zatwierdzania dowodów księgowych do wypłaty. Powyższe niezgodne jest  
z art. 63 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
nakazującym oddzielenie dyspozycji środkami pieniężnymi powiatu od kasowego 
jej wykonania oraz art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. W myśl przepisu ww. ustawy o finansach publicznych, główny 
księgowy wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi.  
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Starosta Powiatu 
Proszowickiego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 2 – Przestrzeganie przepisu art. 63 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595,  
z późn. zm.), poprzez ustalanie treści upoważnień i uregulowań wewnętrznych  
w sposób wykluczający możliwość łączenia dyspozycji środkami pieniężnymi  
z kasowym jej wykonaniem. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3 
 
 nieprzestrzeganie zasady memoriałowej określonej w art. 6 ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez ujęcie w ewidencji księgowej,  
jako kosztów roku 2012, kwot o łącznej wartości 78.485,23 zł na kontach Wn 402 - 
Ma 201, wynikających z faktur wystawionych za postój samochodów na parkingu 
pomimo, iż kwota 60.959,27 zł dotyczyła kosztów roku 2011.  
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Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Powiatu 
Proszowickiego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 3 – Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przestrzeganie 
zasady memoriałowej określonej w art. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). 

 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4 
 
 nieprzestrzeganie zasady wynikającej z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym określającej, że do skuteczności czynności 
prawnej, która może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, potrzebna 
jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej. Brak 
kontrasygnaty stwierdzono w zawartej umowie Nr 41/2010 w dniu 10.05.2010 r.  
o współdziałaniu w zakresie usuwania, przemieszczania lub parkowania pojazdów.  

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Wydziału 
Komunikacji z uwagi na nieprzedłożenie Skarbnikowi sporządzonej umowy  
do złożenia kontrasygnaty. 

 
Wniosek pokontrolny nr 4 – Przestrzeganie zasady wynikającej z art. 48 ust. 3 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) określającej, że do skuteczności czynności prawnej, 
która może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, potrzebna jest 
kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5 
 
 udzielenie kontrasygnaty przez Skarbnika Powiatu pomimo braku środków  

w planie finansowym na pokrycie zobowiązań wynikających z 5 umów zleceń 
zawartych 2 lipca 2012 r., co narusza zasadę wynikającą z art. 48 ust. 3 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. W myśl tej zasady 
kontrasygnatą można objąć tylko zobowiązania mające pokrycie w planie 
finansowym jednostki i jednocześnie odmówić kontrasygnaty zobowiązań, które 
swoją wartością przekraczają limit w planie finansowym.  

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Powiatu 
Proszowickiego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 5 – Przestrzeganie zasady wynikającej z art. 48 ust. 3 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) poprzez udzielanie kontrasygnaty przez Skarbnika 
Powiatu lub osoby upoważnionej, tylko do zobowiązań mających pokrycie w planie 
finansowym jednostki. 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 6 
 
 wystąpienie 11 przypadków w 2012 r. i 5 przypadków w 2013 r. dokonania 

zmniejszeń planu finansowego poniżej zaksięgowanego zaangażowania wydatków 
w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Takie postępowanie narusza 
zasadę obligatoryjnego utrzymania w planie finansowym zabezpieczenia dla 
całości zaciągniętych zobowiązań, która wynika z przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3, 
art. 46, art. 52 ust. 1 pkt 2, art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.  

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Powiatu  
i Inspektor Wydziału Finansowego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 6 – Wyeliminowanie przypadków dokonywania zmian 
planu finansowego wydatków poniżej kwot zaksięgowanego zaangażowania 
wydatków budżetowych, celem zapewnienia realizacji zasady obligatoryjnego 
utrzymania w planie finansowym zabezpieczenia dla całości zaciągniętych 
zobowiązań, która wynika z przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 46, art. 52 ust. 1 pkt 2,   
art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7 

 na koncie 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 

dokonywano ewidencji operacji niezgodnie ze stanem faktycznym. W 2012 r. –  
w 54 przypadkach, w 2013 r. – w 45 przypadkach poniesione wydatki w danej 
podziałce klasyfikacji budżetowej były wyższe, niż zaewidencjonowane 
zaangażowanie. W związku z powyższym ewidencja zaangażowania nie spełniała 
wymagań załącznika Nr 3 „Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca  
2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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.  

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Powiatu  
i Inspektor Wydziału Finansowego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 7 – Prowadzenie ewidencji księgowej na koncie 998 – 
„Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
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budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 289). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 8 
 
 zaciągnięcie zobowiązań roku bieżącego w niżej wymienionych przypadkach  

w wysokościach przekraczających plan finansowy Starostwa Powiatowego,  
w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej, czym naruszono zasady 
gospodarki finansowej, określone w art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Powyższe miało miejsce  
w następujących przypadkach, które przedstawiono poniżej w tabeli:  

 
Rok 2012 
 

Lp Klasyfikacja Data Zaangażowanie Zaangażowanie 
narastająco 

Plan  
na dzień 

Przekroczenie  
dnia 

1 750/75075/4210 31.07.2012 2.238,60 8.484,00 7.500,00 984,00 
2 750/75075/4210 2.08.2012 1.389,90 9.873,90 7.500,00 1.389,90 
3 853/85321/4170 31.07.2012 13.040,00 33.890,00 29.032,00 4.858,00 

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Starosta, Wicestarosta i 
Skarbnik Powiatu Proszowickiego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 8 – Zaciąganie zobowiązań wymagalnych w roku bieżącym 
jedynie do wysokości wynikających z planu finansowego jednostki, stosownie  
do postanowień art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 9 
 
 sporządzanie jednostkowych sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Proszowicach z wykazaniem danych 
niezgodnie z ewidencją księgową Starostwa:  

 
 w zakresie wydatków wykonanych: 

- za okres 01.01.2012 r. - 30.04.2012 r. 
 

Klasyfikacja Wydatki według 
sprawozdania Rb-28S 

Wydatki według ewidencji 
analitycznej Różnica 

926/92605/4170 1.400,00 1.990,00 -590,00 
926/92605/4210 2.090,00 1.500,00 590,00 

 
- za okres 01.01.2012 r. - 31.08.2012 r. 
 

Klasyfikacja Wydatki według 
sprawozdania Rb-28S 

Wydatki według ewidencji 
analitycznej Różnica 

750/75020/4360 3.961,45 3.425,32                 536,13 
750/75020/4370 3.033,37 3.569,50               -536,13 
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czym naruszono postanowienia § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w związku z § 8  
ust. 2 pkt 3 załącznika nr 39 do ww. rozporządzenia zawierającego instrukcję 
sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Starosta i Skarbnik 
Powiatu Proszowickiego oraz Inspektor Wydziału Finansowego. 
 
 w zakresie planu wydatków : 

- za okres od 01.01.2012 r. – 31.08.2012 r. 
 

Klasyfikacja Plan wydatków według 
sprawozdania Rb-28S 

Plan wydatków według 
ewidencji analitycznej Różnica 

853/85321/4110 3.702,00 3.802,00              -100,00 
853/85321/4120 703,00 603,00                100,00 

 
- za okres od 01.01.2012 r. – 31.10.2012 r. 
 

Klasyfikacja Plan wydatków według 
sprawozdania Rb-28S 

Plan wydatków według 
ewidencji analitycznej Różnica 

852/85202/2830 228.704,00 223.704,00              5.000,00 
 
- za okres od 01.01.2013 r. – 28.02.2013 r. 
 

Klasyfikacja Plan wydatków według 
sprawozdania Rb-28S 

Plan wydatków według 
ewidencji analitycznej Różnica 

710/71013/4300 15.000,00 10.500,00               4.500,00 
758/75818/4810 350.000,00 610.000,00        - 260.000,00 

 
czym naruszono postanowienia § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w związku z § 8  
ust. 2 pkt 1 załącznika nr 39 do ww. rozporządzenia zawierającego instrukcję 
sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. 
 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Starosta i Skarbnik 
Powiatu Proszowickiego oraz Inspektor Wydziału Finansowego. 
 
 w zakresie zaangażowania wydatków: 

- za okres od 01.01.2012 r. – 30.09.2012 r. 
 

Klasyfikacja Zaangażowanie według 
ewidencji księgowej 

Zaangażowanie według 
sprawozdania Rb-28S Różnica 

750/75020/4010 1.501.728,02 1.503.304,43 -1.576,41 
 
czym naruszono postanowienia § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w związku z § 8  
ust. 2 pkt 2 załącznika nr 39 do ww. rozporządzenia zawierającego instrukcję 
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sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego.  
 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Starosta i Skarbnik 
Powiatu Proszowickiego oraz Inspektor Wydziału Finansowego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 9 – Wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych 
sporządzanych przez Starostwo, kwot zgodnych z danymi wynikającymi z poprawnie 
prowadzonej ewidencji księgowej budżetu Starostwa, stosownie do wymogów § 9 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 10 
 
 wystąpienie 4 przypadków w 2012 r. dokonania wydatków w wysokości 

przekraczającej plan finansowy Starostwa Powiatowego:  
 

Klasyfikacja 
budżetowa 

Data  Wydatki 
Wydatki 

narastająco 
Plan 

Kwota 
przekroczenia 

750/75019/4210 21.12.2012 2.000,00 7.214,21 6.598,00 616,21 
750/75020/2910 20.04.2012 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 
750/75020/4560 20.04.2012 320,00 320,00 0,00 320,00 
853/85321/4010 21.12.2012 2.215,72 21.244,96 20.983,36 261,60 

 
Stanowiło to naruszenie zasad gospodarki finansowej określonych w art. 44 ust. 1 
pkt 3 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Starosta i Skarbnik 
Powiatu Proszowickiego 

  
Wniosek pokontrolny nr 10 – Zapewnienie przestrzegania limitów wydatków 
określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego, zgodnie z przepisem 
określonym w art. 44 ust. 1 pkt 3 i art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 11 
 
 wykazywanie w jednostkowych sprawozdaniach Starostwa Powiatowego Rb-27ZZ 

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego, sporządzonych za kolejne okresy kwartalne 2012 r. i 2013 r.,  
w kolumnie 7 „Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego” 
kwot dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu Powiatu (organu),  
co jest niezgodne z przepisem wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 39 pn. 
„Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 
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2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, bowiem jednostki realizujące 
zadanie, podległe jednostce samorządu terytorialnego nie wypełniają kolumny 7 
ww. sprawozdania.  

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Starosta Powiatu 
Proszowickiego i Skarbnik Powiatu Proszowickiego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 11 – Poprawne sporządzanie sprawozdań jednostkowych  
Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami Starostwa Powiatowego, m.in. poprzez niewypełnianie 
kolumny 7 „Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego”  
w tym sprawozdaniu, stosownie do przepisów wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 6 
załącznika nr 39 pn. „Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego” do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 119). 

  
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 12 
 
 nieterminowe przekazanie w lipcu i październiku 2012 r. oraz w styczniu, lutym, 

kwietniu i październiku 2013 r. dochodów budżetowych związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej na rachunek Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (MUW). Nieprawidłowość ta dotyczyła uzyskanych dochodów 
np.: 
 wg stanu na dzień 10.10.2012 r. w łącznej wysokości 43.352,78 zł, z czego na 

rachunek MUW należało odprowadzić w terminie do 15.10.2012 r. kwotę 
32.514,59 zł. Przekazanie środków w wysokości 32.190,40 zł nastąpiło w dniu 
15.10.2012 r., a pozostałą kwotę w wysokości 324,19 zł, odprowadzono 10 dni 
później w dniu 25.10.2012 r. 

 wg stanu na dzień 20.10.2013 r. w łącznej wysokości 2.132,14 zł, z czego na 
rachunek MUW należało odprowadzić w terminie do 25.10.2013 r. kwotę 
1.975,01 zł. Przekazanie środków w wysokości 189,52 zł nastąpiło w dniu 
25.10.2013 r., a pozostałą kwotę w wysokości 1.785,49 zł, odprowadzono  
21 dni później w dniu 15.11.2013 r.  

Powyższe działanie stanowiło naruszenie art. 255 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Powiatu 
Proszowickiego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 12 – Przekazywanie dochodów budżetowych 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rachunek 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminach wynikających z przepisów  
art. 255 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 13 
 
 nieterminowe odprowadzenie przez płatnika, składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne za miesiąc wrzesień 2013 r. (z tytułu korekty) od jednego  
z pracowników Urzędu, co stanowi naruszenie przepisu art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym 
płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne 
raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, w związku z art. 46 ust. 1 
ww. ustawy. Powyższa nieprawidłowość wystąpiła w związku z korektą w 2013 r. 
zasiłku chorobowego. Po sporządzeniu korekty dokumentów rozliczeniowych  
w dniu 05.11.2013 r. dokonano przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
zaległej kwoty 70,72 zł z tytułu ubezpieczenia społecznego, kwoty 4,14 zł z tytułu 
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwoty 1,96 zł na Fundusz Pracy.  

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Powiatu 
Proszowickiego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 13 – Prawidłowe naliczanie składek na ubezpieczenia 
społeczne i terminowe ich odprowadzenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
stosownie do przepisu określonego w art. 47 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 ustawy  
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.), zgodnie z którym płatnik składek przesyła  
w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz 
opłaca składki za dany miesiąc oraz w celu zapewnienia realizacji wymagań art. 44 
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 14 
 
 nierespektowanie przepisów ustawy dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych poprzez naliczenie i przekazanie do dnia 31 maja 2012 r.  
na rachunek bankowy funduszu, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych za 2012 r. w kwocie nie stanowiącej co najmniej 75 % równowartości 
odpisów za 2012 r., tj. w kwocie niższej o 11.764,25 zł. Powyższym naruszono 
przepisy art. 6 ust. 2 ww. ustawy.  

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Powiatu 
Proszowickiego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 14 – Naliczanie i przekazywanie na rachunek bankowy 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odpisów w terminach i w wysokościach 
określonych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.). 
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Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 15 
 
 nieprzestrzeganie przepisów rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, poprzez: 

 
 nieokreślenie przez pracodawcę w poleceniu wyjazdu służbowego poza granicę 

kraju: Nr 68/12 z dnia 01.06.2012 r. oraz Nr 69/12 z dnia 01.06.2012 r. środka 
transportu, jakim pracownik ma odbyć podróż służbową. Powyższym naruszono 
postanowienia § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej  
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  
na obszarze kraju oraz postanowienia § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości  
oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej  
z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.  

 
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Sekretarz Powiatu 
Proszowickiego (dot. polecenia wyjazdu służbowego Nr 68/12) oraz Wicestarosta 
Powiatu Proszowickiego (dot. polecenia wyjazdu służbowego Nr 69/12). 
 
 nieokreślenie przez pracodawcę w poleceniu wyjazdu służbowego Nr 21/13  

z dnia 12.03.2013 r. środka transportu, jakim pracownik ma odbyć podróż 
służbową, czym naruszono przepisy § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.   

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Starosta Powiatu 
Proszowickiego. 
 

Wniosek pokontrolny nr 15 – Rozliczanie kosztów podróży służbowych zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.  
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 167), ze szczególnym uwzględnieniem wymogu określania  
w poleceniach wyjazdu służbowego środka transportu do odbycia podróży 
służbowej. 

 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 16 
 
 naruszenie terminu przedłożenia Gminie Kocmyrzów - Luborzyca rozliczenia 

wykorzystania dotacji na zadanie wymienione w § 1 umowy Nr SG.031.1.2013  
z dnia 28.03.2013 r. (umowa zarejestrowana w Rejestrze Umów Starostwa 
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Powiatowego w Proszowicach pod numerem 64/2013 w dniu 15.04.2013 r.),  
w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej od Gminy 
Kocmyrzów - Luborzyca, na dofinansowanie remontu Apteki Szpitalnej  
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. W § 4 
ust. 1 ww. umowy wskazano, cyt.: „Przyjmujący jest zobowiązany do rozliczenia 
otrzymanej dotacji w terminie do dnia 05 stycznia 2014 r. na podstawie noty 
księgowej do której załączone zostaną dowody tj. faktury, polecenia przelewu, 
dokumentujące faktycznie poniesione koszty realizacji zadania objętego niniejszą 
umową.”. Rozliczenie przesłano do Gminy po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 
ww. umowy, tj. w dniu 08.01.2014 r. 
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Powiatu 
Proszowickiego. 
 

Wniosek pokontrolny nr 16 – Przekazywanie rozliczeń wykorzystania dotacji  
za zrealizowane zadanie do poszczególnych Gmin, zgodnie z terminem określonym  
w zawieranych umowach z Gminami, których przedmiot stanowi udzielenie  
dla budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 17 
 
 nieprzestrzeganie postanowień § 4 umowy z dnia 30.04.2013 r. (umowa 

zarejestrowana w Rejestrze Umów Starostwa Powiatowego w Proszowicach pod 
numerem 69/2013 w dniu 08.05.2013 r.), będącej następstwem otrzymanej pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Kocmyrzów - Luborzyca,  
na dofinansowanie remontu Apteki Szpitalnej w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, poprzez nieterminowe przekazanie 
środków finansowych z tytułu dotacji celowej, co stanowiło naruszenie 
postanowień § 4 ww. umowy. W § 4 ww. umowy wskazano, cyt.: „Przekazujący 
(Powiat) przekaże środki finansowe na konto bankowe Przyjmującego (Szpitala)  
w banku (...) w terminie do 15 maja 2013 r.” Środki finansowe z tytułu dotacji 
celowej przekazano w dniu 11.06.2013 r., tj. 27 dni po terminie ustalonym w § 4 
umowy z dnia 30.04.2013 r. 
 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Powiatu 
Proszowickiego. 
 

Wniosek pokontrolny nr 17 – Respektowanie postanowień zawartych umów,  
przy przekazaniu środków finansowych z tytułu dotacji celowej. 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 18 
 
 ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego w oparciu o kosztorysy 

inwestorskie niespełniające wymogów określonych przepisami § 7 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. I tak, w zamówieniu 
publicznym, którego przedmiot wskazano jako: 
 
 „Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy Powiatem Proszowickim  

a Województwem Świętokrzyskim poprzez rozbudowę drogi powiatowej  
nr 1251K w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju 
gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C. 
Drogi powiatowe, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” strona 
tytułowa kosztorysu inwestorskiego nie zawiera: 
nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień, czym naruszono § 7 pkt 1 

lit. „a” ww. rozporządzenia.  
 
 „Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy Powiatem Proszowickim  

a Województwem Świętokrzyskim poprzez przebudowę drogi powiatowej  
nr 1251 K” (dotyczy Projektu MRPO.04.01.03-12-444/10) strony tytułowe 
kosztorysów inwestorskich nie zawierają: 
nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień, czym naruszono § 7 pkt 1 

lit. „a” ww. rozporządzenia, 
brak nazwy i adresu zamawiającego, co narusza postanowienia § 7 pkt 1 

lit. „b” ww. rozporządzenia, 
brak nazwy i adresu jednostki opracowującej kosztorys, co narusza 

postanowienia § 7 pkt 1 lit. „c” ww. rozporządzenia, 
brak imion i nazwisk, z określeniem funkcji osób opracowujących 

kosztorys, a także ich podpisów, co narusza postanowienia § 7 pkt 1 lit. „d” 
ww. rozporządzenia, 

brak wartości kosztorysowej robót, co narusza postanowienia § 7 pkt 1  
lit. „e” ww. rozporządzenia, 

brak daty opracowania kosztorysu inwestorskiego, co narusza 
postanowienia § 7 pkt 1 lit. „f” ww. rozporządzenia.  

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Starosta Powiatu 
Proszowickiego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 18 – Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia w oparciu 
o kosztorys inwestorski spełniający wymogi określone przepisami § 7 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 19 
 
 brak wezwania wykonawcy, biorącego udział w postępowaniu, do uzupełnienia 

brakujących w złożonej ofercie dokumentów, czym naruszono art. 26 ust. 3 
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku  
z powyższym, wykonawca nie potwierdził, spełnienia wymaganych przez 
zamawiającego warunków, tym samym winien zostać wykluczony stosownie  
do postanowień ówcześnie obowiązującego przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. 
ustawy, czego nie uczyniono w opisanym niżej przypadku. Powyższe dotyczy:  
 wykonawcy, który złożył ofertę nr 2, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn. „Udrożnienie połączenia drogowego 
pomiędzy powiatem Proszowickim a Województwem Świętokrzyskim 
poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1251K w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. 
Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój 
infrastruktury drogowej, Schemat C. Drogi powiatowe, z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego”, który złożył nieaktualne zaświadczenie  
o niezaleganiu w opłaceniu podatków do Urzędu Skarbowego wystawione  
na dzień 02.12.2011 r. oraz złożył nieaktualne zaświadczenie o niezaleganiu  
w opłaceniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione  
na dzień 08.12.2011 r. w sytuacji, gdy termin składania ofert został 
wyznaczony na dzień 15.03.2012 r.  

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Starosta Powiatu 
Proszowickiego. 

 
Wniosek pokontrolny nr 19 – Respektowanie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, poprzez wzywanie wykonawców 
do uzupełnienia brakujących dokumentów w przypadkach określonych w tym 
przepisie oraz wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawców, którzy pomimo wezwania nie złożyli dokumentów potwierdzających 
spełnienie, określonego w siwz, warunku udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, stosownie do wymagań art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 20 
 
 naruszenie art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych poprzez zawarcie Aneksu nr 1 w dniu w 28 stycznia 2013 r.  
do zawartej umowy nr 51/2012 w dniu 10 kwietnia 2012 r. na zadanie pn. 
„Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy Powiatem Proszowickim,  
a Województwem Świętokrzyskim poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 1251 
K” zwiększającego wartość wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 11.432,50 zł, 
czyli do ceny 3.622.458,43 zł (wartość netto 2.945.088,15 zł ), kiedy oferta na to 
zadanie została złożona na kwotę 3.608.396,45 zł (wartość netto 2.933.655,65 zł). 
Ponadto zamawiający w punkcie IV.3 ogłoszenia o zamówieniu nie przewidział 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy.  
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Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Starosta i Wicestarosta 
Powiatu  

Wniosek pokontrolny nr 20 – Respektowanie zasady, dokonywania istotnych zmian 
postanowień umów w sprawach zamówień publicznych tylko w sytuacjach, które 
zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zgodnie z przepisem określonym w art. 144 ust. 1 ustawy  
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 z późn. zm.). 
 
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 21 
 
 wydłużenie terminu realizacji umowy Nr 1/2013 z dnia 04.03.2013 r. zawartej  

na realizację zadania pn. „Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem 
proszowickim a województwem świętokrzyskim poprzez przebudowę drogi 
powiatowej nr 1251 K (Dotyczy Projektu MRPO.04.01.03-12-444/10)”,  
na podstawie aneksu nr 1 z dnia 26.06.2013 r. do powyższej umowy nie podając 
żadnego uzasadnienia do jego zawarcia (tj. wystąpienia okoliczności, których 
strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności na etapie przygotowania postępowania, jako warunek dopuszczalności 
zmiany umowy). Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia nie przewidział możliwości dokonania istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, oraz nie określił warunków takiej zmiany. 
Postępowanie takie, było niezgodne z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
  
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wicestarosta Powiatu 
Proszowickiego oraz Członek Zarządu Powiatu Proszowickiego. 
 

Wniosek pokontrolny nr 21 – Dokonywanie istotnych zmian postanowień umów  
w sprawach zamówień publicznych tylko w sytuacjach, które zamawiający 
przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zgodnie z przepisem określonym w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 z późn. zm.). 
 

Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności  
za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania 
Powiatu Proszowickiego, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, 
Przewodniczący Zarządu Powiatu oraz Skarbnik Powiatu ponoszą  
w odpowiednim zakresie, odpowiedzialność z tytułu nadzoru, za opisane  
w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości. 
 
 

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 
do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu 
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przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby, stosownie  
do postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 
 
Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa 
poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 
 
Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu 
do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem. 
 

W terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 
kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich 
niewykonania. 
 

Poinformowanie niezgodnie z prawdą, o wykonaniu wniosków pokontrolnych 
jest zagrożone sankcją określoną w art. 27 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych. 
 

Jednocześnie informuje się, że treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 
zawierającego wnioski pokontrolne oraz opis nieprawidłowości do poszczególnych 
wniosków pokontrolnych, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie 
stwierdzonych nieprawidłowości, udokumentowanych w protokole kontroli, po 
zakończeniu obowiązujących procedur pokontrolnych, określonych przepisami 
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst 
jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z późn. zm.), ogłoszona zostanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na stronie 
internetowej: www.bip.krakow.rio.gov.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. a/a 
 
 
Do wiadomości: 
Przewodniczący Rady  
Powiatu Proszowickiego 
 


