Dlaczego Klub Radnych PiS głosował przeciw udzieleniu absolutorium Zarządowi
Powiatu Dzierżoniowskiego za rok 2014?
Przyjęcie sprawozdania finansowego, za którym głosował Klub, nie musi wiązać się z udzieleniem
absolutorium zarządowi powiatu, ponieważ oznacza ocenę samego sprawozdania w oderwaniu od
oceny działalności finansowej powiatu.
Dopiero ocena tej działalności może być podstawą udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
zarządowi powiatu.
Podstawą do wydania opinii w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi przez Klub Radnych Prawo
i Sprawiedliwość była:
1. Analiza sprawozdań statystycznych z wykonania budżetu na dzień 31.12.2014 r.:
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zawarty na str. 1 z 4, 2 z 4, 3
z 4. Brak strony 4 z 4 oraz podpisów pod bilansem wszystkich członków Zarządu,
- rachunek zysków i strat jednostki w wariancie porównawczym zawarty na str. 1 z 3, 2 z 3. Brak
strony 3 z 3 oraz podpisów pod rachunek zysków i strat jednostki wszystkich członków Zarządu,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki zawarty na str. 1 z 3, 2 z 3.
Brak strony 3 z 3 oraz podpisów pod zestawienie zmian w funduszu jednostki wszystkich członków
Zarządu,
- bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego,
- informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowania
nadwyżki budżetowej,
- sprawozdania opisowego z wykonania budżetu, przedkładanego organowi stanowiącemu przez
zarząd jednostki samorządu terytorialnego w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 21.05.2015 r.,
3. Opinię regionalnej izby obrachunkowej, która obejmuje przede wszystkim ocenę powiązania treści
wniosku komisji rewizyjnej z dokonanymi przez nią ustaleniami,
4. Wyniki przeprowadzonej kontroli przez państwowe organy administracji państwowej – Regionalna
Izbę Obrachunkowa, zakończone protokołem WK.60/P-2/K-37/J/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.
Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Dróg Powiatowych, wykazała szereg uchybień
i nieprawidłowości: - nieuprawnione działania Głównej Księgowej Zarządu. Główna Księgowa z
stycznia 2010 roku do 18 sierpnia 2014 r., kwotę wynoszącą 85.145,33 zł.
Kontrole te wykazały, że łączna kwota brakujących środków pieniężnych na rachunku depozytowym
Zarządu z tytułu dokonywanych w latach 2010-2014 zasileń rachunku podstawowego Zarządu oraz
zapłaty zobowiązań Zarządu z różnych tytułów, a także przelewów dokonanych przez Główną
Księgową na inne rachunki bankowe (w tym jej konta osobiste), wg stanu na dzień 18 sierpnia 2014 r.
wyniosła 125.781,72 zł. Stwierdzono przypadki fałszowania dokumentacji księgowej, „kto, w celu
użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu, jako autentycznego
używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.” - Walec wibracyjny AV26-2 AMMAN, stanowiący od lipca 2009 r. własność Zarządu, w okresie
od października 2011 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r., znajdował się na terenie prywatnej firmy –
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS”. W trakcie trwania
kontroli, walec został przetransportowany na teren Zarządu w dniu 27 sierpnia 2014 roku. ono że stan
licznika motogodzin (mth) przed wywiezieniem ww. walca do prywatnej firmy wynosił 376 mth,
a spisany protokolarnie w dniu 27 sierpnia 2014 r. o godz. 12: 45 stan licznika wskazywał 813 mth.
Jak ustalono, w okresie od października 2011 r. do 27 sierpnia 2014 r. wskazana wyżej firma, bez
umowy i zezwolenia ze strony Zarządu, wykorzystywała sprzęt na potrzeby własne (w ilość 437 mth).
Również w efekcie kierowanych pytań i interpelacji do Zarządu w tej sprawie, ustalono, że w ten sam
sposób postąpiono z przyczepą do przewożenia walca, którą zakupiono w tym celu razem z walcem.
Wystąpienia pokontrolne nie zostały zrealizowane.
Reasumując powyższe Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Powiatu
Dzierżoniowskiego głosował za nieudzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 r.,
jako odpowiedzialnego za brak skutecznego nadzoru nad podległymi jednostkami
i powierzonym majątkiem.
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