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Na podstawie art. I w zwtązku z art.7 ust. 1 ustawy z dnia7 pńdziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych Q.t, Dz. U. z 2012 T., poz. II13 z późn.zm.) oraz § 4
ust. 2 pkt 1 rozporządzenla Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib
i zasięgu ierytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oIaz szczęgółowej organtzacji izb,
Iiczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z 2004 r,, Nr 767, poz. 1747),
Regionalna lzba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziŁa w Starostwie Powiatowym
w Grudziądzu kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych
powiatu, udokumentowaną protokołem kontroli Nr RIO-KF-27l20I4 z dnta 31 lipca 2014 r.,
którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Staroście w dniu jego podpisania,

W zw:ązku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli,
Regionalna lzba Obrachunkowa w Bydgoszczy, stosownie do art, 9 ust. 2 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, przekazuje Panu Staroście niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W czasię przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej,
stwierdzono nieprawidłowo ści :

1. w zakresie ustaleń ogólno-organizacyjnych

niedopełnienie ustawowego obowiązku, wynikającęgo z przepisu art.19 ust. 3 ustawy

z dnia 2J czerwca I99] r. o bibliotekach, nakładającego obowiązek zorganizgwania
i prowadzenia co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej orz w zwtązku z jej
nie prowadzeniem, nie ptzekazanie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej,
w drodze porozumienia wojewódzkiej lub gminnej bibliotece publicznej, działającej

i mającej swoją siedzibę riaobszarue powiatu (str. 15-16 protokołu kontroli).

Wymienioną .vqiżęj nieprawidłowośó w kontrolowanej jednostce ujawniono po raz
trzęci. Prezes Regionalnej lzby Obrachunkowej w Bydgoszczy w wyniku kontroli



przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym W 2OO7 i 2010 roku skierował do Starosty
^Grujziądzkiego wystąpienia pokontrolne, w których, w związku zę stwierdzoną

rwiatowej biblioteki publicznej, zaIęclŁ

biblioteki publicznej lub powierzenie
azanympodmiotom, zgodnie z ań, 19 ust, 3

ach (wystąpienia pokontrolne: Nr RIO-KF-

4104_96lż007 z dnia tL09.20O7 r.; Nr RIO-KF-4104-45l2OI0 z dnia 18,11.2010 r,).

narodow e go", rozdzia|e 92II 6,,Biblioteki ",

paragraf 248 ,,Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzqdowej insĘtucji kultury",

Ustalono także, ze łap1inowane w budzecie wydatki w dziale 92l, rozdziale 921,16,

paragraf 2 
'celowe prz atu na zadania bieżące realizowane na

podstawie (umów) m i samorzqdu terytorialneFo" * kwocie

5000,00 z ,Nykonane kontroli, Starosta Grudziądzl<l odnosząc się
y dzińanta
się zasadą

o ydowały się
rysokie koszty (akta kontroli Nr ż7l1,4lV2),

Dodał jednocześnię, iż ,,nadal uważamy, zi w kontekście powszechnej dostępności do

_bezpłainyc}lusług_biblńtqzllsh, tvgĘe!!! biblioteki powiatowej, a także realizac.ja

zumienia g oszĘ byłóby niecelowe",

wyjaśnien1 ego nie zasługll1ą na

or§intzacja obligatoryjnym zadaniem

powiatu, stosownie do prŹepisu art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r,

o uiutiot"t ach (.t. Dz.IJ-. , Źotz I., poz. 642 z późn.zm.), a Zarząd Powiatu, jako organ

władzy publicznej zobowiązany jest działaó na podstawie prawa, zgodnie

z ati. 7 konstytu.ji np i w}konywać zadania powiatu określone przepisami prawa,

stosownie do p.repisu art. 3Ź ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (i.t. Dz.IJ. z 2OI3 t., poz.595 z późn.zm.). W tym przypadku

prr"pi..m nakładającyni obowiązek prowadzenia plZ:Z powiat co najmniej jednej

powiatowej bibliote|i publicznej, a w przypadku jej nie prowadzenta ptzekazante
'*ykorry*urriu zadah powiatowej biblioteki publicznej, w drodze Porozumienia
*Ó3"*Óarn"3 lub gminnej bibliotęce publicznej, działającej i mającej siedzibę na

obŚzarzę powiatu jeŚt wyzej powołany przepis art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 częrwca

1997 r. o bibliotekach.

2. w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości

prowadzenie wspólnej księgi inwentarzowej (analitycznej) dla konta 0II ,,Środki trwąłe"

i konta 013 ,,pozoŚfułe środki trwałe", co uniemozliwiało uzgodnienie tej księgi

(ewidencji analitycznej) z saldami i zapisami na ww. kontach syntetycznych (kontach

księgi głównej), (str. 46-49 protokołu kontroli).

niebiezące przyjęcie na stan majątku jednostki gruntu i budynku przekazanego jednostce

w drodŻe Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (str. 48 protokołu kontroli).



Ustalono, ze przedmiotowe grunty wraz z częścią nieruchomości zostały ptzekazane
Starostwu Powiatowemu w Gnsdziądzu w drodze Decyzji Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego NrWSPN,DT.75.3I.2.2013 z dnta 22.08.2013 r., informację o zmtanię
właściciela nieruchomości w Księgach Wieczystych Starostwo Powiatowe otrzymało
w dniu 28.10.2013 r, Kontrola wykazała, że do ewidencji środków trwałych
wprowadzono nieruchomość z opoźnieniem w dniu 02.12.2013 r. Na podstawie wyjaśnień
udzielonych w trakcie kontroli ustalono, tż przyczyną powstania przedmiotowej
nieprawidłowości było nieterminowe przekazante informacji o zmianie własności
nieruchomości do Wydziału Finansowego pIzęzWydziń Geodezji, Karlografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami.

W zwtązku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, proszę Pana Starostę o podjęcie
dzińań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości z prac podległych słuzb, usprawnią
ich działalnośó oraz zapobiegną ich powstawaniu w przyszłości,

Wobec povnryższego proszę o:

1. Konsekwentne realizowanie wniosków pokontrolnych wydawanych przez Regionalną
Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, mających na celu usunięcie w sposób trwały
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych
w jednostce,

2. Podjęcie skutecznych działafi zmierzających do zotganlzowanla i prowadzenia co
najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej, a w plzypadku podjęcia decyzji o nie
prowadzeniu przez powiat biblioteki publicznej, przekazanie wykonywania zadń
powiatowej biblioteki publicznej, w drodze porozumienia wojewódzkiej lub gminnej
bibliotece publicznej, działającej i mającej swoją siedzibę na obszarze powiatu, zgodnie
zprzęptsamiafi., 19 ust.3 ustawy zdnta27 czerwca|997 r. obibliotekach(.t.Dz.U.
z20I2 I., poz. 642 zę zm.), w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnta 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatolvym (j.t. DzU. z20I3 r.,poz.595 zpóźn.zm.).
3. Zaprzestanie prowadzenia wspólnej ewidencji analitycznej d|a kont 01I ,,Środki trwałe"

i 013 ,, Pozostałe środki trwąłe " i odrębne prowadzenie ewidencji analitycznych tych
kont, w sposób umożliwiaj ący uzgodnięnie ewidencji analitycznej z saldami i zapisami na
ww. kontach syntetycznych, stosownie do przepisu art. 16 ustawy z dnia 29 v,lrześnta
1994 r. o rachunkowości(,t. Dz.U. z 2013 r. poz, 330 z późnzm,) oraz zgodnte
z zasadamt funkcjonowania tych kont określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegóInych zasad rachuŃowości oraz planów kont dla
budzetu państwa, budzetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budzeto,,uvych,
samorządolvych zakładów budzetowych, państwowych funduszy celowych oIaz
pństwowych jednostek budzetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej Q. t. Dz.U . z 2013 r . poz, 289).

4. Przestrzeganie obowiązku ewidencjonowania przychodu środków trwałych w okresie
sprawozdawazym, w którym zdaruenię to miało miejsce, zgodnie zprzepisami art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 29 vnrzęśnia 1994 r, o rachunkowości Q.t. Dz. U. z 2013, poz. 330
zpóźn.zm.), w zwtązku z § 18 ust. 2 rozporządzęnta Ministra Finansów z dnia 5 lipca
2010 r. w sprawie szczegóInych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budZetrr
państwa, budzetów jednostek samorządu terytorialnego (...), 0,t, Dz. U. z 2013 r.

poz.289),
5. Wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontrolnych w zakresie obiegu dokumentów

i dowodów księgowych pomiędzy komórkamt organizacyjnymi Starostwa Powiatowego,
w celu prawidłowego prowadzęnia ewidencji księgowej jednostki tj. wyeliminowania
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opóźnień w ptzekazywaniu przęz v,rydztały merytoryczne do Wydziału Finansowego

dokumentów, dowodow t<sięgowyóh, informacji niezbędnych do zapewnienia

prawidłowej ewidencji księgowój, stosownie do przepisu art, 68 ust, 1 , w zwtązku z art,
^69 

ust. t pkt: ustawy ,'dnuŹ7 sierpnia2}O9 r o finansach publicznYch (i.t.Dz,U,

z20I3 r.-poz,885 z późn.zm.) i art, 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r,

o ,u.norrądzie powiatowym (i.t. Dz.IJ. z2OI3 r.,poz.595 zpóżn.zm.).

Zgodnie z art.9 ust. 3 powołanej na wstępie ustalvy, uprzejmie pfoszę o poinformowanie

Regioialnej lzby obrac'huŃowej w B}dgoszczy sposobie wykonania za1eceń

pofontroln}ch w ierminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia,

przekazanie informacji o wykonaniu za|eceń pokontrolnych niezgodnYch z Prawdą

podlega karze,określonej w art. 27 ustavły o regionalnych izbach obrachunko!\rych,

Stosownie do art, 9 ust. 3 i 4 ustawy

niniejszego wystąpienia pokontrolnego prz

Izby w terminie 14 dni od daty offzymania
być tylko zarzut naruszenia plawa poprz

zastosowanie, Zastrzężęnia wnosi się za
określonych w art, 9 ust. 4 i 5 ustawy,

Do wiadomości:

1. Rada Powiatu Grudziądzkiego,
2. Re gionalna lzba Obr achunkowa, Zespoł w Toruniu,

ZAsTĘF


