
Środa Wlkp. dnia 22 grudnia 2009r.

OK.0913-13/09

Pan 
Roman Matela
Kierownik ZSR
Gospodarstwa pomocniczego
w Kijewie 

W dniach od 30 września do 16 października 2009r. Inspektor ds. kontroli Starostwa 
Powiatowego w Środzie Wlkp. przeprowadził kontrolę realizacji wydatk�w w kierowanym 
przez Pana Gospodarstwie.

Przeprowadzona kontrola dotyczyła :
1. prawidłowości dokonywania wydatk�w ze środk�w publicznych,
2. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej, o kt�rej mowa w art. 187 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze 
zmianami),

3. realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie OK.0913-18/08 z 23.07.2009r.

W związku z tą kontrolą, kt�rej wyniki przedstawiono w protok�le podpisanym 
w dniu 17 grudnia 2009r. przekazuję Panu Kierownikowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

I. W zakresie dokonywania wydatk�w ze środk�w publicznych ustalono, że 
Gospodarstwo wydatkuje środki budżetowe w spos�b celowy. Terminowo 
reguluje swoje zobowiązania wobec pracownik�w i budżetu państwa. 
Natomiast w regulowaniu zobowiązań wobec dostawc�w wystąpiły liczne 
op�źnienia, kt�re spowodowały zapłatę odsetek karnych w wys. 24,17 zł. 
Powodem op�źnienia był brak wystarczających środk�w na rachunku 
bankowym. Op�źnienia były niewielkie – kilkudniowe i dotyczyły 
płatności za wodę i ścieki oraz za energię elektryczną. Zapłata odsetek 
karnych powstała w wyniku nieterminowego wykonania zobowiązania jest 
naruszeniem art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finans�w publicznych (Dz. 
U. z 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami). Wydatkowane środki są 
klasyfikowane wg obowiązujących przepis�w w tym zakresie. Przyjęte 
zasady ewidencji zdarzeń są zgodne z przepisami prawa. Na fakturach 
(rachunkach) znajdują się oświadczenia podpisane przez wyznaczonego 
pracownika informujące, że udzielenie zam�wienia publicznego nastąpiło 
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zam�wień publicznych.
W/w nieprawidłowość om�wiona została w części I na str. 3, 4 i 5 
protokołu z kontroli.



II. Dokumentacja, w kt�rej opisane zostały zasady rachunkowości odpowiada 
wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. 
o rachunkowości. Prowadzone przez Gospodarstwo księgi rachunkowe 
obejmują zbiory zapis�w zgodnie z art. 13 w/w ustawy. Zapisy w księgach 
rachunkowych spełniają wymogi określone w art. 23 cyt. ustawy tj. 
pozwalają na identyfikację dowodu księgowego, a także są uporządkowane 
chronologicznie w okresie sprawozdawczym – zgodnie z art. 20 ust. 1 
ustawy o rachunkowości.

III. W zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej ustalono, że 
Gospodarstwo prawidłowo, zgodnie z wewnętrznymi zasadami, dokonuje 
kontroli dokument�w pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym. Przeprowadzanie kontroli znajduje potwierdzenie 
w Instrukcji obiegu i kontroli dokument�w finansowo-księgowych oraz 
Instrukcji kasowej. Przeprowadzanie kontroli potwierdzają też zakresy 
czynności pracownik�w.

IV. W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych stwierdzono, że :
a) Gospodarstwo nadal nieterminowo reguluje swoje zobowiązania 

wobec dostawc�w.
b) Poddane kontroli sprawdzającej postępowanie w sprawie udzielenia 

zam�wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
poniżej prog�w unijnych (art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam�wień 
publicznych) na zakup oleju napędowego wykazuje 
nieprawidłowości, a mianowicie :
- trzy spośr�d czterech ofert złożone przez wykonawc�w nie 

spełniały warunk�w udziału w postępowaniu wynikających ze 
Specyfikacji Istotnych Warunk�w Zam�wienia ponieważ do 
złożonych ofert nie dołączono koncesji na obr�t paliwami 
ciekłymi. W dokumentacji przetargowej znajdują się pierwsze 
strony koncesji, kt�rych nie można uznać za dokument, bo nie są 
kompletne. W świetle obowiązujących przepis�w oferenci, 
kt�rych oferta nie zawierała koncesji powinni być wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo 
zam�wień publicznych. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę wykonawcy, 
kt�ry złożył komplet dokument�w, w tym r�wnież koncesję na obr�t 
paliwami ciekłymi. Umowa z wybranym wykonawcą na dostawę 
oleju napędowego została podpisana 28 stycznia 2009r. Umowę 
podpisał Kierownik Gospodarstwa jako zamawiający i Prokurent ze 
strony wykonawcy. Ze zgromadzonych dokument�w wynika, że 
uprawnieni do reprezentowania podmiotu są dwaj członkowie 
zarządu łącznie lub członek zarządu z prokurentem – co 
poświadczone zostało aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru 
Sadowego. W dokumentacji przetargowej pełnomocnictw nie 
stwierdzono. Zatem stwierdzić należy, że przedmiotowa umowa nie 
została prawidłowo zawarta.

W pozostałych przypadkach zalecenia wykonano.



W związku z ujawnionymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami zobowiązuję Pana 
Kierownika do podjęcie skutecznych działań zmierzających do :

1. Bezwzględnego przestrzegania przepis�w ustawy Prawo 
zam�wień publicznych.

2. Terminowego regulowania zobowiązań wobec dostawc�w, aby 
nie dopuścić do powstania odsetek karnych.

Proszę o złożenie informacji o sposobie realizacji zaleceń w terminie 30 dni od daty 
otrzymania niniejszego pisma.

Do wiadomości otrzymuje:
Dyrektor ZSR w Środzie Wlkp.

Z poważaniem
Na oryginale podpisał

STAROSTA
Piotr Piekarski


