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Na podstawie art, 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika L992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednoli ty z 2OQL r., Dz. U. nr 55,
poz. 577 ze zm.) zawiadamiam, 2e Regionalna Izba Obrachunkowa w t-odzi
przeprowadzila kompleksow4 kontrolq gospodarki f inansowej i  zam6wieri
publicznych w Powiecie Rawskim. KontrolE objqto 20tI rok oraz I p6lrocze
2OI2 roku i wybrane zagadnienia z lat wcze6niejszych, dotyczqce przede
wszystkim: prowadzenia rachunkowo6ci zadlu2enia jednostki, sporzqdzania
spriwozdafi f inansowych, realizacj i  dochod6w z majqtku, udzielania zam6wiei
publicznych, wydatk6w inwestycyjnych, ewidencji  oraz inwentaryzacji  majqtku.

W wyniku czynnoSci kontrolnych nie stwierdzono nieprawidlowo6ci i  naruszei
maSqcyci'r wplyw na prowadzenie gospodarki finansowej. Rachunkowo66
w jednostce prowadzona byla zgodnie z zasadami opisanymi w poli tyce
rachunkowodci obowiqzujqcej w jednostce oraz wynikajqcymi z przepis6w ustawy
z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku rachunkowo5ci (tekst jednoli ty z 2OO9 r., Dz. U.
nr L52, poz. 1223 ze zm), z zachowaniem przepis6w rozporzqdzenia Ministra
Finans6w z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowo6ci
oraz plan6w kont dla budzetu paistwa, bud2et6w jednostek samorzqdu
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zaklad6w budzetowych,
paristwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych
majqcych siedzibq poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr t2B,
poi.gOf ze zm.). Ksiqgi rachunkowe spelnialy wymogi rzetelno5ci, bezblqdno6ci,
sprawdzalno6ci oraz prowadzone byly bie2qco.

Prawidlowo ewidencjonowano obciq2ajqce jednostkq zobowiqzania, w tym
zobowiqzania wobec dostawc6w i wykonawc6w. Nie stwierdzono nieprawidlowo6ci
w zakresie sporzqdzania sprawozdai f inansowych, czyl i  bi lans6w za 2011 rok (dla



organu i dla jednostki budzetowej), jak r6wniez objqtych kontrolq sprawozdafl
bud2etowych.

Czynno6ci kontrolne odnoszqce siQ do wykonywania dochod5w
bud2etowych nie ujawnity uchybieri zwiqzanych z ich ustalaniem, poborem,
ewidencjq oraz windykacjq. Dotyczylo to w szczeg6lno6ci dochod6w z majqtku,
kt6re realizowane byly w prawidlowej wysoko6ci i terminach.

Nie stwierdzono naruszeri prawa r6wniez w odniesieniu do zaciqgania
zobowiqzaf dlu2nych i ich splaty, wydatkowania Srodk6w na wynagrodzenia
pracowri ik6w jednostki, ewidencji  majqtku, realizacj i  inwestycj i  i  udzielania
zam6wiefi publicznych.

Ujawnione uchybienia dotyczyly nieumieszczania na fakturach
wplywajEcych do Starostwa pieczqci wplywu do Kancelarii Urzqdu Starostwa -
odcisku pieczqci, zawierajqcego datq wplywu, co bylo niezgodne z przepisami
dotyczqcymi instrukcj i  kancelaryjnej dla organu powiatu, obowiqzujqcymi od dnia
l stycznia 2011 roku, zawartymi w rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia
1B stycznia 2011 roku w sprawie instrukcj i  kancelaryjnej, jednoli tych rzeczowych
wykaz6w akt oraz instrukcj i  w sprawie organizacji  i  zakresu dzialania archiw6w
zakladowych (Dz. U. nr 14, poz.67).

Ponadto, w podanym do publicznej wiadomo6ci wykazie nieruchomo5ci
przeznaczonej do sprzeda?y, obejmujqcej dzialkq nr 308/40, nie wskazano
terminu do zlozenia wniosku przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszefstwo
w nabyciu nieruchomo5ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoSciami (tekst jednoli ty z 20IA r.,
Dz. U. nr L02, poz. 651 ze zm.), co stanowilo naruszenie art. 35 ust. 2 pkt L2
ww. ustawy.

Przekazujqc informacje o powy2szych nieprawidlowo6ciach stwierdzonych
w wyniku kontroli proszQ Pana Przewodniczqcego o podjqcie dzialafi w celu ich
usuniqcia oraz zapobiezenie wystqpowaniu w przyszloSci. W tym celu RIO w Lodzi
kieruje nastqpujqce wnioski pokontrolne:

Zapewni6 rejestrowanie pr."L Kancelariq, w rejestrze przesyNek
wplywajqcych, wszystkich przesylek adresowanych do Starostwa na noSniku
papierowym, a nastqpnie umieszczanie na przesylkach identyfikatora,
zgodnie z wymogami $ 17 ust. 1 w zw. z $ 13 ust. 6 zalqcznika nr 1 do
rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20II roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz
instrukcj i  w sprawie organizacji  i  zakresu dzialania archiw6w zakladowych,

W wykazach nieruchomo6ci przeznaczonych do sprzeda2y zamieszczae
wszystkie informacje wymagane pzez art. 35 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoSciami.
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Podajqc powyzsze do wiadomo6ci, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z o regionalnych
izbach obrachunkowych proszQ Pana Przewodnicz4cego o przesNanie informacji
o sposobie wykonania wniosk6w pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania
w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystqpienia pokontrolnego.

JednoczeSnie informuje, 2e stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych do wniosk6w zawartych w wystqpieniu pokontrolnym
przysluguje prawo zgloszenia zastrze2efi do Kolegium lzby.

Zastrze2enie sklada wla6ciwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od
otrzymariia wystqpienia pokontrolnego za po6rednictwem Prezesa Izby.

Podstawq zgloszenia zastrze2enia moze byd tylko zarzut naruszenia prawa poprzez
blqdnq jego wykladniq lub niewla5ciwe zastosowanie"

Bieg terminu, o kt6rym mowa wy2ej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia
zastrze2enia w odniesieniu do wniosk6w pokontrolnych objqtych zastrze2eniem.
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Rady Powiatu Rawskiego.
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego.


