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Wystqpienie pokontrolne

Dzialaj4c na podstawie upowaZnieniar do przeprowadzenia kontroli inspektor Biura

Kontroli Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przeprowadzil w kierowanej przez Pani4jednostce

kontrolg kompleksowq gospodarki finansowej. Kontrola dotyczyla okresu od 0l stycznia do

3 I grudnia 2018 roku. Szczeg6lowe ustalenia kontroli zostaly zawarte w protokole podpisanym

przez Paniq w dniu 20 marca 2019 r.

W trakcie czynnoSci kontrolnych stwierdzono uchybienia w zakresie objgtym kontrolq.

W zwipku z poryzszyrn maj4c na uwadze wyniki kontroli przekazujg Pani Dyrektor niniejsze

wnioski celem podjgcia stosownych dzialah zmierzaj4cych do usunigcia wskazanych

nieprawidlowoSci.

'Upowaznienie Nr ORN-1.077.85.20l9 wydane wz. Prezydenta Miasta Bialegostoku przez Zastepca Prezydenta
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Ustalono. 2e zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci2

w kontrolowanej jednostce opracowano dokumentacjg opisujqcq zasady (politykg)

rachunkowoSci. Powy2sze procedury ustalila Pani w formie pisemnej i wprowadzila

zarz4dzeniem. W polityce rachunkowoSci przedstawiono wykaz akt6w prawnych, na podstau ie

kt6rych opracowano zasady rachunkowodci. Niemniej jednak stwierdzono. 2e czg5i z tych

akt6w prawnych jest nieaktualna i w zwiEzku z tym z.apisy potityki w niekt6rych kwestiach

r6wnie2 sq niewlaSciwe. (prot. kontr. str. 7)

Ponadto w zalqczniku do polityki rachunkowoSci dotyczqcym zasad prowadzenia

ewidencji i gospodarowania Srodkami trwalymi. warto5ciami niematerialnymi i prawnymi,

pozostalymi Srodkami trwatymi okreilono spos6b ewidencjonow,ania rzeczowych aktyw6w

trwalych w zale2no6ci od wartoSci, odnosz4c sig do warto3ci granicznej (rodka trwalego.

Do kofica 2017 roku warto6ciE graniczn4 byla kwota 3.500.00 21. Oznaczalo to. Ze

obowi4zkowa amortyzacja w czasie byla konieczna dla skiadnik6w maj4tku o warto6ci powyzej

3.500 zt. kt6rych przewidywany okres u2ywania wl,nosil powyZej roku. Od I stycznia 2018 r.

nastqpilo podwyZszenie progu. kt6ry umoZliwia ujgcie wydatku bezpoSrednio w kosztach. bez

koniecznoSci ujmowania go w Srodkach trwalych. WartoSi Srodk6w trwalych. wartoSci

niematerialnych i prawnych umo2liwiaj4ca dokonJuanie jednorazowych odpis6w

amortyzacyjnych zostala podwy2s zona z 3.500 zl do I 0.000 zl. (prot. kontr. str. I I - I 2)

Dokonuj4c kontroli zagadniefi dotyczEcych wyodrgbnionego rachunku dochod6w

i wydatk6w nimi finansowanych o kt6rych mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,

sprawdzono przestrzeganie zapis6w Uchwaly Nr XXXVII/594117 Rady Miasta Bialystok

z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochod6w i u.ydatk6w nimi

finansowanych dla jednostek budzetowych prowadz4cych dzialalnoS6 okre5lonq w ustawie

z dnia 14 grudnia20l6 r. - Prawo oSwiatowe. Szczeg6ln4 uwagg zwr6cono na zapisy dotycz4ce

2r6del dochod6w jakie mog4 byd gromadzone na wydzielonym rachunku.

Stwierdzono. 2e w Mlodzie2owym Domu Kultury w 201 8 roku organizowano p6ikolonie

zimowe oraz letni wypoczynek dla dzieci i mlodzie2y. Dokonuj4c analizy dokument6w w tym

zakresie ustalono, Ze poryzsze przedsigwzigcie bylo pokrywane z wplat uczestnik6w

wypoczynku oraz dofinansowywane przez Miasto Bialystok. W trakcie czynnoSci kontrolnych

stwierdzono. Ze wplaty uczestnik6w byly dokonywane na konto Rady Rodzic6w przy

Mlodzie2owym Domu Kultury a nie jak powinno byi prawidlowo na konto wydzielonego

rachunku dochod6w i wydatk6w, czym naruszono zapisy ww. uchwaly. Zgodnie z $ I ust. I

I Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoSci (.t. Dz.U- z 2019 roku, poz. 35 I ze zm.)
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pkt 4 na wyzej wydzielonym rachunku gromadzone s4 dochody z wplat z tltulu organizo\ ania

dla dzieci i mlodzieZy wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich. (prot. kontr. str.23-24)

Odpowiedzialnodc za gospodarkg finansowq jednostki sektora finans6w publicznych.

w tym za wykonywanie obowi4zk6w w zakesie kontroli zarz4dczej, spoczywa na Dyrektorze.

jako kierowniku jednostki sektora finans6w publicznych. stosownie do art. 53 ust. I i art. 69

ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznychs.

Jak wynika z arl. lO ust. 2 ustawy o rachunkowoScia. za dokumentacjg systemu

rachunkowoSci jednostki odpowiada jej kierownik. Kierownik odpowiada r6wnieZ za

wprowadzanie zmian w dokumentacji opisuj4cej przyjgte przez jednostkg zasady (politykg)

rachunkowoSci i jej ci4glq aktualizacjg, kt6ra moze wynikai ze zmiany przepis6w prawa lub

bie24cych potrzeb jednostki.

Wykonywanie obowiqzk6w w zakresie rachunkowoici naleZy do obowi4zk6w

gl6wnego ksiggowego jednostki. Prawa i obowi4zki gl6wnego ksiggowego okreSla art. 54

ustawy o finansach publicznychs. Nadzor nad wykonywaniem obowi4zk6w w zakresie

rachunkowoSci naleZy do zadari kierownika jednostki, jak o tym stanowi art. 4 ust. 5 ustawy

o rachunkowoici.

Maj4c na uwadze przedstawionc uchybienia polecam Pani

l Uaktualnii akty prawne, na podstawie kt6rych opracowano politykg rachunkowoSci oraz

dokonai stosownych zmian w zapisach polityki rachunkowoSci i zasadach prowadzenia

ewidencji i gospodarowania Srodkami trwalymi. wartoiciami niematerialnymi i prawnymi

oraz pozostalymi Srodkami trwalymi.

2. Przestrzega(. zapis6w Uchwaly Nr XXXVII/594/17 Rady Miasta Bialystok z dnia

!9 czerwca 2017 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochod6w i wydatk6w nimi

finansowanych w zakresie przyjmowania :u4,lat z tytulu organizowania dla dzieci

i mlodzieZy wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich na wydzielonym rachunku

dochod6w.

r Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Q.t. Dz.U. 22017 toku, poz- 2077 ze zm.)
a Patn przypis 2
5 Patrz przypis 3
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Sprawozdanie z wykonania zaleceri pokontrolnych nale2y przeslai do Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I z podaniem numeru sprawy, w terminie 30-tu dni

od daty otrzymania niniejszego wl st4pienia.
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