
Środa Wlkp. dnia 26 sierpnia 2008r.

OK.0913-10/08

Pan 
Ryszard Sobkowiak
p.o Kierownik 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.

W dniach od 12 – 20 czerwca 2008r. Inspektor ds. kontroli Starostwa Powiatowego 
w Środzie Wlkp. przeprowadził kontrolę realizacji wydatk�w w kierowanym przez Pana 
Ośrodku.

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, o kt�rych mowa w piśmie OP.0913-7/07 
z 04.04.2007r.

W związku z tą kontrolą, kt�rej wyniki przedstawiono w protok�le podpisanym 
w dniu 12 sierpnia 2008r. przekazuję Panu Kierownikowi niniejsze wystąpienie 
pokontrolne.

I. W zakresie dokonywania wydatk�w ze środk�w publicznych ustalono, że 
Ośrodek wydatkuje środki budżetowe w spos�b celowy. Terminowo 
reguluje swoje zobowiązania wobec dostawc�w, pracownik�w i budżetu 
państwa. 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 
informujące, że udzielenie zam�wienia publicznego nastąpiło zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zam�wień publicznych.

II. Z ustaleń kontroli wynika, że Ośrodek posiada Regulamin udzielania 
zam�wień publicznych, wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2004 
Kierownika PODGiK w Środzie Wlkp. z dnia 30 grudnia 2004r. Po 
zapoznaniu się z treścią w/w Regulaminu stwierdzono, że Ośrodek nie 
dostosował wewnętrznych zasad udzielania zam�wień do obowiązujących 



przepis�w prawa. Nieprawidłowość om�wiona została na str. 3-4 protokołu 
z kontroli.

III. Pracownikom ustalono warunki zatrudnienia (stanowisko, kategorię 
zaszeregowania) – zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministr�w 
z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracownik�w 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 ze zmianami).

IV. W zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej ustalono, że 
Ośrodek prawidłowo dokonuje kontroli dokument�w księgowych pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Przeprowadzanie 
kontroli znajduje potwierdzenie w Instrukcji kontroli wewnętrznej obiegu 
dowod�w finansowo-księgowych. Przeprowadzanie kontroli potwierdzają 
też zakresy czynności pracownik�w.

V. W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych – nieprawidłowości nie 
stwierdzono. 

W związku z ustaleniami kontroli zobowiązuję Pana Kierownika do dostosowania 
wewnętrznych zasad udzielania zam�wień publicznych do przepis�w ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zam�wień publicznych (tekst jednolity 2007r. Dz. U. 223 poz. 
1655). 

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

Z poważaniem

STAROSTA
Piotr Piekarski


