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Wystąpienie pokontrolne
Informuję, że działając na podstawie art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych1, w okresie od 23 października do 5 listopada 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przeprowadziła kontrolę doraźną gospodarki finansowej Powiatu
Sławieńskiego w zakresie wykonania obowiązku zwrotu do budżetu państwa nienależnie
uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r., powierzenia podmiotowi zewnętrznemu zamówienia na świadczenie przez wykonawcę usług doradztwa
prawnego, polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa
procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług VAT
oraz innych postępowań związanych z optymalizacją VAT, a także wybranych zamówień
udzielanych w ramach działalności bieżącej Powiatu w okresie od 1 stycznia 2013 r.
do 30 września 2018 r.
Protokół kontroli został podpisany i przekazany Panu w dniu 19 listopada 2018 r.
W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że Powiat nie powierzył podmiotowi zewnętrznemu zamówienia na świadczenie przez wykonawcę usług
doradztwa prawnego, polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie
zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług
VAT. Ponadto nie dokonano zwrotu do budżetu państwa części oświatowej subwencji
ogólnej za 2010 r. w kwocie 692 674,47 zł, uznanej przez Ministra Finansów decyzją
z dnia 18 grudnia 2014 r. za nienależnie przekazaną, gdyż decyzja ta nie jest prawomocna (trwa postępowanie odwoławcze).
Ustalono, że w latach 2014-2015 udzielono pisemnie zleceń wycinki krzaków
przy publicznych drogach powiatowych (14) oraz usunięcia wiatrołomów (1) bez określenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3
ustawy o finansach publicznych2, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być do-
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konywane w wysokości wynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Za wykonane prace zapłacono w 2014 r. łączną kwotę 254 880,00 zł brutto, zaś w roku 2015 kwotę
64 777,86 zł brutto. W roku 2014 zleceń wycinki krzaków udzielono z pominięciem
przepisów o zamówieniach publicznych, pomimo, że ich łączna wartość (236 000,00 zł
netto) stanowiła 55 859,31 euro, czym naruszono art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, według którego jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy,
których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych
w przepisach o zamówieniach publicznych. Ponadto zlecenia nie zostały opatrzone kontrasygnatą Skarbnika, czym naruszono art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym3.
Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Starosta – str. 10-16 protokołu
kontroli.
Wymienione wyżej nieprawidłowości nie wyczerpują wszystkich negatywnych
ustaleń zawartych w protokole kontroli. Część z nich nie została ujęta w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym z uwagi na ich mniejszy ciężar gatunkowy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości konieczne jest przestrzeganie obowiązujących norm prawnych oraz wykonanie poniższych wniosków:
1. Dokonywanie wydatków publicznych w wysokości wynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kontrasygnowanych przez Skarbnika.
2. Udzielanie zamówień publicznych wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami
o zamówieniach publicznych.
Wyrażam przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne oraz powyższe
wnioski przyczynią się do poprawy gospodarowania środkami publicznymi.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy 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 zastosowanie 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 wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.
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Do wiadomości:
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