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Wystqpienie pokontrolne

Dzialaj4c na podstawie upowa2nierir do przeprowadzenia kontroli inspektorzy Biura

Kontroli Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przeprowadzili w kierowanej przez Pani4

jednostce kontrolq kompleksowq gospodarki finansowej. Kontrola dotyczyla okresu od

0l stycznia do 3l grudnia 2018 roku. Dokonane w czasie kontroli ustalenia faktyczne, kt6re

zostaly zawarte w protokole kontroli podpisanym puez strony w dniu 04 czerwca 2019 roku

uzasadniajq pozytywn4 oceng dzialania Galerii.

W trakcie czynnoSci kontrolnych czg5i stwierdzonych uchybiefi zostala usunigta,

w zwi4zkl z poryZszyrn proszE o ustosunkowanie sig do wniosk6w wystosowanych

w niniejszym wystqpieniu.

I Upowaznienia Nr ORN-1.077.232.2019 i ORN-1.077.233.2019 z dnia 29 marca 20 l9 r. wydane przez Prezydenta

Miasta Bialegostoku
ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85 869 6002. fax 85 869 6265. e-mail: pre /-\'-dcrr t"!.rlt, lriat-r rlqk.Pl
lnfolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku tel.85 879'l9'79
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Dokonujqc sprawdzenia prawidlowoSci zawieranych um6w cywilnoprawnych, ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem, czy zaplala zostala dokonana po wykonaniu czynnosci, czy

wynagrodzenie wyplacono w prawidlowej wysokoSci wynikaj4cej z zapisow zawartej umowy

stwierdzono, 2e umowy zawieraly takie elementy jak: kolejne numery i daty zawarcia. strony

umowy, rodzaj wykonywanych czynnoSci. termin wykonywania pracy oraz spos6b wyplaty

i wysokoSi wynagrodzenia. W umowach wskazano. ze wyplata wynagrodzenia nast4pi po

wystawieniu przez Zleceniobiorcg rachunku i stwierdzeniu, 2e przedmiot umowy byl

wykonany nale2ycie. W przypadku zawierania um6w z wlasnymi pracownikami dokonywano

zapisu w umowie. 2e przedmiot umowy nie wchodzi w zakres obowiqzk6w slu2bowych

pracownika oraz pracownik zobowiqzuje siE wykonai przedmiol umowy poza godzinami pracy

wynikajqcymi z umowy o pracg. Stwierdzono. 2e rachunki zawieraly: podpis wystawiajqcego

- zleceniobiorcy. dyrektor potwierdzal wykonanie prawidlowo zlecenia (dziela) i zatwierdzal

do wyplaty. Na rachunkach brak bylo adnotacji o dokonaniu sprawdzenia pod wzglgdem

formalno rachunkowym, czym naruszono wewngtrzne procedury w zakresie zasad

rachunkowoSci. Kontrola dokument6w ksiggowych pod wzglgdem tbrmalno-rachunkowym

jest elementem kontroli wewngtrznej. kt6ra ma na celu eliminacjq bl9d6w i nieprawidlowosci

przed ujgciem ich w ksiggach rachunkowych. (protok6l kontroti str. 38-39)

W zakesie prawidlowoSci przeprowadzania inwentaryzacji stwierdzono. 2e ostatni spis

z nai)ry Srodk6w trwalych zostal dokonany na dzieri 3t.12.2018 roku w terminie od

1 8.12.201 8 r. do I 1 .01 .2019 r. zgodnie z wydanym przezPani4 zarzqdzeniem. Jak ustalono. 2e

arkusze spisowe zostaly ponumero\ ane rgcznie i wypelnione komputerowo m.in.

w nastgpujqcych pozyqach: liczba porz4dkowa. identyfikacja spisywanego skladnika (nazwa,

symbol, klasyfikacja), jednostka miary. stan iloSciowy, cena jednostkowa, wartosi. Arkusze

spisu z natury nie byly wpisane do ewidencji druk6w Scislego zarachowania. Ze zlolonego

w trakcie kontroli wyjaSnienia Przewodnicz4cej Komisji lnwentaryzacyjnej wynika. 2e

koficowe arkusze spisu z natury zinwentaryzowanych 6rodk6w trwalych zostaly przepisane na

komputerze na podstawie przeprowadzonego spisu z natury na arkuszach spisowych

uzupelnianych rgcznie podczas spisu. Ponadto w polityce rachunkowosci przyjgto uproszczenia

dotycz4ce inwentaryzacji polegaj4ce na wspomaganiu informatycznym, m.in. poprzez

korzystanie z programu Excel lub specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do

przeprowadzania spisu z natury.

NaleZy wskazai, Ze przed przystqpieniem do czynnoSci inwentaryzacyjnych arkusze

spisowe powinny by6 ponumerowane i oznaczone w taki spos6b, aby nie bylo mo2liwosci ich
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zamiany oraz ujgte w ewidencji druk6w Scislego zarachowania. Pomimo. i2 nie wynika to

z przepis6w wskazane jest aby osoba kt6ra pobrala druki do wykorzystania potwierdzila ich

odbi6r i po zakofczeniu spisu rozliczyla sig z ich zuLycia. Arkusz spisu z natury moZe by6

gotowym formularzem lub tez zosta6 wygenerowany z systemu komputerowego.

Komputerowy arkusz spisu z natury mo2e posiadai numery inwentarzowe i nazuy skladnik6w,

kt6re maj4 podlegai inwentaryzacji, ale niedopuszczalne jest ujgcie iloSci skladnik6w

maj4tkowych, gdyL moZe to podwa2a6 rzetelno66 spisu z natury. Arkusz spisowy jest

dokumentem, w kt6rym zesp6l spisowy ujmuje na bieZ4co wyniki dokonanych w toku spisu

ustalen stanu poszczeg6lnych skladnik6w. NiezaleZnie od sposobu wjaki przeprowadzana jest

inwentaryzacja, czy za pomocq dokumentacji tradycyjnej czy elektronicznej musi ona spelniai

wymogi ustawowe, a takze wybrana metoda powirura byt, zawarta w instrukcji

inwentaryzacyj nej, kt6rajest wprowadzana przez kierownika jednostki. Arkusz spisu z natury

powinien speiniai wymogi ustawowe, kt6re wynikaj4 z art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowoSci2.

Musi zawierad: numer arkusza, nazwg jednostki i pole spisowe, sklad komisji

inwentaryzacyjnej (os6b odpowiedzialnych materialnie), datg rozpoczgcia i zakoirczenia spisu,

dane, kt6re dotyczq spisywanych skladnik6w, podsumowanie arkusza. Dodatkowo kaZda

strona powinna by6 ponumerowana, a takZe powinna zawierai datg oraz podpisy os6b

odpowiedzialnych. Je5li wymogi ustawowe zostan4 spelnione i arkusze spisu z natury nie

zawieraj4 iloSci skladnik6w, kt6re podlegaj4 spisowi oraz zostanie to unormowane

w wewngtrznych procedurach w6wczas mo2nazastosowai spis z natury jako wydruk z systemu

komputerowego. (protok6l kontroli str. 50-51 )

OdpowiedzialnoSi za gospodarkg finansowE jednostki sektora finans6w publicznych,

w tym za wykonywanie obowiqzk6w w zakresie kontroli zarzqdczej. spoczywa na Dyrektorze,

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

ust. I pkt 3 ustawy o hnansach publicznychl.

Wykonywanie obowi4zk6w w zakresie rachunkowoSci nale2y do obowi4zk6w

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

ustawy o finansach publicznych. Nadz6r nad wykonywaniem obowi4zk6w w zakresie

rachunkowoSci nale2y do zadaii kierownika jednostki, jak o tym stanowi afi. 4 ust. 5 ustawy

o rachuntowoSci.

2 Ustawa z dnia 29 wrze!;nia 1994 r. o rachunkowoSci (-t. Dz.U. 22019 roku, poz. 35 | ze zm.)
r Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych (.t. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869)
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Maj4c na uwadze przedstawione uchybienia polecam Pani

l. Zobowi4za(, osoby odpowiedzialne do dokonywania kontroli pod wzglgdem formalno-

rachunkowym rachunk6w wystawianych do um6w cywilnoprawnych i potwierdzania tego

faktu odpou iedniq adnotacjq.

2. Przy dokonywaniu inwentaryzacji maj4tku przestzegat wymog6w ustawowych, kt6re

wynikajq z art. 21 ust. I ustawy o rachunkowoScia w zakresie sporzqdzania arkuszy

spisowych oraz obejmowa6 je ewidencj4 druk6w Scislego zarachowania.

3. Rzetelnie i na bieZ4co ujmowai w arkuszach wyniki dokonanych w toku spisu z natury

ustalefl stanu iloSciowego poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych.

Sprawozdanie z wykonania zalecei pokontrolnych naleZy przeslai do Urzgdu

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

od daty otrzymania niniejszego wyst4pienia.
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Otrzymujq/Do wiadomoSci:
l. Deparlament Kultury. Promocji i Sportu

Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroll Joanna Buchowiec, tel.85 869 6815. Renata Miklaszev)icz. tel.85 869 68ll
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