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Bialystok, wmarca 2019 r.
Prezydent

Miasta Bialegostoku

Pani
Bo2ena Karpowicz
Dyrektor
IV Liceum Og6lnoksztalcqcego im.
Cyprian Kamila Norwida
w Bialymstoku, ul. Zwierzyniecka 9A

Wyst4pienie pokontrolne

Dziala1prc na podstawie upowaZnienial do kontroli inspektor Biura Kontroli UrzEdu

Miejskiego w Bialymstoku przeprowadzil w prowadzonej przez Paru4 jednostce kontrolg

kompleksow4 gospodarki finansowej za 2017 rok. Ustalenia kontroli zawarte w dwustronnie

podpisanym protokole w dniu 19 lutego 2019r. wykazaly uchybienia w gospodarce finansowe.i,

w zakresie objgtym kontrol4.

W zwiqzku z poryzszyrn maj4c na uwadze wyniki kontroli przekazujg Pani Dyreklor

niniejsze wnioski celem podjEcia stosowanych dzialah zmierz.d14cych do usunigcia wskazanych

nieprawidlowo6ci. Nadmieniam, 2e czg!;6 z nieprawidlowoSci zostala usunigta w trakcie

prowadzonych czynnodci kontrolnych, w zwiqzku z tym proszg o ustosunkowanie sig do

wniosk6w wystosowanych w niniejszym wyst4pieniu.

W zakresie dokumentowania operacji got6wkowych w kasie stwierdzono nastgpuj4ce

nieprawidlowoSci /strona 19 protokolu kontroli /:

W trakcie kontroli udokumentowania przychod6w i rozchod6w kasowych, na podstawie

dolqczonych do nich dowod6w 2r6dlowych i zastgpczych stwierdzono przypadki w kt6rych do
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raportu kasowego ujmowano zbiorczo :uq,laty za obiady przyjgte na podstawie kwitariuszy

przychodowo -ewidencyjnych K- 104 dotycz4ce innego okesu ni2 byly zebrane. Stwierdzono

przypadek nierzetelnego sporzqdzenia raportu kasowego, w kt6rym zaewidencjonowano

przych6d pochodz4cy z zebranych vplat za obiady przyjgtych na podstawie kwitariuszy w

kwocie zbiorczej wigkszej ni2 wynikalo to z udokumentowanych pod raportem kwitariuszy.

Nastgpnie w tym samym dniu odprowadzono do banku kwotg ujgt4 w raporcie a nie maj4cq

pokrycia w otrzymanych Srodkach. Ponownie w tym samym raporcie dokonano

zaewidencjonowania kwoty mniejszej niz dokumentowaly zebrane wplaty i kwotg powyzszE

odprowadzono do banku. Przy czym wskazad nale?y,2e raport kasowy wykazy,wal stan kasy

0,00 zl z okesu poprzedniego. Raport zawieral podpis gl6wnego ksiggowego na dow6d

sprawdzenia prawidlowo6ci dowodu ksiggowego i zawartych w nim danych.

Raporty kasowe do 2018 roku sporz4dzano metod4 rgczn4 pomimo, i2 system finansowo-

ksiggowy VULCAN wykorzysty"wany w jednostce umozliwial rejestrowanie operacji

kasowych i eliminowanie bl9d6w w zakresie tworzenia dokument6w. Nie stosowano zasad

sporzEdzania raport6w zgodnie z przyjet4 w swych procedurach instrukcj4 kasow4 tj. wedtug

kt6rej raporty sporz4dza sig w okesach miesigcznych. Stwierdzono przypadki, ze raporty

kasowe sporz4dzane byly na przelomie miesigcy, nie sporz4dzano raport6w zerowych. W

zvtiqzku z tyrr4, ze kontrolowana jednostka zobowiapana jest do stosowania przepis6w

Rozporz1dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowoici

oraz plan6w kont (...)2 okresem sprawozdawczym jest miesiqc - zalem niezaleinie od

przyjgtych okres6w sporz1dzania raport6w kasowych zawsze powinny one byi zamykane na

koniec danego miesi4ca. Sporz4dzanie dowod6w raportu kasowego podlega rygorom

okreSlonym w art. 2l oruz ar1.20 ust. 3 pkt I ustawy o rachunkowoSci3, zgodnie z kt6rymi

naleZy w nich umie5cii wszystkie wymagane przepisami dane, by m6gl stanowii podstawg

zapisu w ksiggach rachunkowych jednostki. Jak ustalono od dnia 01.01.2019r. raporty

sporz4dza sig w jednostce komputerowo z pomoc4 systemu finansowo - ksiggowego

VULCAN, kt6ry automatycznie nadaje numery raport6w, jak r6wnie2 numery kolejnych

dokument6w KP i KW. Ponadto zminimalizowano obr6t got6wkowy i wplaty za obiady

uczni6w i pozostalych uprawnionych dokonywane sq z pominigciem kasy a wplywaje

bezpoSrednio na konto bankowe wydzielonego rachunku dochod6w i wydatk6w nimi

2 Roryorz4dzefiaMinistra Rozwoju i Finans6w z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont
dla bud2et6w jedaostek samorzgdu terltorialDego, jednostek budzetowych , samorzqdouym zakladow
budzetowych, paistwowych funduszy celowych oraz paistwowych jednostek budzetowych majqcych siedzibg
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z20l7r. poz. 1911, ze an_)
I Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunlowosci (Dz. U. 2018r., poz. 395, ze zm.)
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finansowanych. W zwiqzku z zastosowaniem podanych romtiqzafi istnieje du2e

prawdopodobieristwo wyeliminowania powstalych blgd6w. Wykazane w zakesie gospodarki

kasowej uchybienia wynikaty z braku znajomodci przepis6w prawnych normuj4cych kwestg

ujmowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, a tak2e braku rzetelnej kontroli

wewngtrznej w odniesieniu do operacji kasowych dokonywanej przez gl6wnego ksiggowego.

W zakresie sprawdzenia ewidencji przychod6w, dochod6w i kosa6w na kontach

zespolu ,,7" /strony 28-29 protokolu kontroli/ stwierdzono, 2e z zeslawier.ia obrot6w na koncie

760 -01 ,,Pozostale przychody operacyjne" za okres od stycznia do grudnia 2017 roku, wynika,

2e ewidencjonuje sig na tym koncie przyjgte od pracownik6w kaucje za wydane piloty do

szlabanu parkingu na terenie szkoly. Jak ustalono zakup pilot6w sfinansowano ze irodk6w

wydzielonego rachunku dochod6w i wydatk6w nimi finansowanych. Wydaj4c dla nauczyciela

pilot pobierano od niego kaucjg w wysokoSci wydatku faktycznie poniesionego za zakup pilota.

Kaucja byla nieprawidlowo ksiEgowana na koncie 132 ,,Rachunek dochod6w jednostek

bud2etowych", z kt6rego r6wnie2 w trakcie roku dokonywano jej wydatkowania. Jak wynika z

zasad funkcjonowania kont ,,132" zawartych w zalqczniku Nr 3 Plan kont dla jednostek

bud'Zetowych, i samorzEdowych zaklad6w bud2etowych Rozporz4dzenia Ministra Rozwoj u i

Finans6w z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowodci oraz plan6w kont (...)4, konto 132

sluzy do ewidencji Srodk6w pienig2nych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym

panstwowych i samorz4dowych jednostek bud2etowych prowadz4cych dzialalno66 oSwiatow4,

w szczeg6lnodci z tytulu: spadk6w, zapis6w, darowizn, odszkodowari i wplat za utracone lub

uszkodzone mienie bgd4ce w zarz4dzie albo w u2ytkowaniu jednostki budzetowej i

przeznaczonych na finansowanie dzialalno6ci jednostki, z wyl4czeniem finansowania

wynagrodzeh osobowych. Jednocze6nie tak prowadzona ewidencja sprzeczna byla z zzpisami

Uchwaly Nr XLI/634/17 Rady Miasta Bialystok z dnia 25 wrze6nia 2017 rokusw zakesie

2r6del gromadzenia Srodk6w na wydzielonym rachunku dochod6w tj. par I ust. I od pkt I do

pkt. 21 i par. 2 sposobu przeznaczania tych Srodk6w. Zatem prawidlowo otrzymane od

pracownik6w szkoly kaucje za piloty nie powinny byi ksiggowane na wskazanym koncie, a

nale2alo przyjqi je jako otrzymany ,,depozyt", dla kt6rego winno sig zalo2y6 odrgbne konto

bankowe -depozltowe, zaS w ewidencji ksiggowej wyodrgbnii konto 139 ,,lnne rachunki

bankowe", na kt6rym prowadzi si9 ewidencje operacj i dotycz4cych Srodk6w pieniginych

a Patz pr4pis 2
5 Uchwala Nr XLI/634/17 Rady Miasta Bialystok z dnia 25 wrzesnia 20 [ 7 roku w sprawie wydzielonego rachunku

dochod6w i wydatk6w nimi finansowanych dla jednostek budzetowych prowadz4cych dzialalnosd okeSlon4 w
ustawie z dnia l4 gmdnia 2016 roku -Prawo oSwiatowe
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wydzielonych na innych rachunkach bankowych niz rachunki bieZ4ce, pomocnicze i

specjalnego przeznaczeniaw szczeg6lnoSci m.in. sumy depozytowe. Sumy depozy.towe to obce

drodki pienig2ne przechowl.wane przez jednostki bud2etowe i zaklady bud2etowe przez

omaczorry czas. W trakcie kontroli dyrektor kontrolowanej jednostki \*ystqpil do banku o

mo2liwodi otwarcia odrgbnego rachunku bankowego dla wplacanych depozfl6w.

W zakresie sprawdzenia prawidlowoSci wyplaty wynagrodzenia z tltulu zawartej umowy

zlecenie z wlasnym pracownikiem na realizacje zajg(. z pilki rEcznej w miesi4cach od wrzesnia

2017 roku do czerwca 2018 roku /33 strona w protokole kontroli/ stwierdzono, 2e z tylulu

wykonanej pracy pracownikowi wyplacono wyZsze wynagrodzenie o kwotg 36,54 zl brutto niz

wynikalo to z faktycznq iloSci przepracowanych godzin w tym zakresie oraz z ustalonej w

umowie stawki godzinowej.

Dokonujqc sprawdzenia zawieranych um6w na najem pomieszczeri szkolnych przez

zewnQtrzne podmioty, na okres powyzej 3 lat /strony 34 -40 protokolu kontroli/, stwierdzono,

2ejednostka nie dokonywala waloryzacji przyjgtych w umowach stawek czynszu. Obowiqzek

ten bezpoSrednio wynikal z aneks6w do zawartych um6w w zakresie waloryzacji stawek

czynszu, oraz $ 20 Zaru4dzerua Nr 3313/13 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 17 maja

2013 roku5 . W paragrafie tym wskazano, ze stawki czynszu podlegajq corocznej waloryzacj i

o Srednioroczny wska:Znik wzrostu cen towar6w i usiug ogloszony przez Prezesa Gl6wnego

Urzgdu Statystycznego, oraz,2e wynajmuj4cy mo2e odstqpi6 od ich waloryzacji w przypadku,

kiedy koszty wprowadzenia waloryzacji przewyiszaj4 przychody z waloryzacji. Na podstawie

Komunikat6w Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego opublikowanych w dzienniku

urzgdowym sprawdzono,2e Srednioroczny wska2nik cen towar6w i usfug konsumpcyjnych w

latach 2013-2016 zanotowal spadek cen lub,2e ceny pozostaly na takim samym poziomie,

Natomiast w 2017 roku w stosunku do roku 2016 nastqpil wzrost cen o 2%o, zaS w 2018 w

stosunku do 2017 wzrost cen o I,6Yo. Analizuj4c poryZsze wskaZniki wskazuje sig, Ze

jednostka utracila doch6d wlasny z tytulu dochod6w z najmu w wysokoSci 353,70 zl w
stosunku do przyjgtej pr6by um6w. Przy czym wskazai nale2y, iz w aktach kontrolowanej

plac6wki znajduj4 sig inne umowy zawarte na okes powy2ej 3 lat, kt6rych stawek czynszu

r6wnie2 nie waloryzowano na przelomie lat.

6Zarzqdzertia Nr 3313/13 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie oke3lenia
regulaminu przetarg6w, warunk6w umdw najmu, dzieriawy i uiyczenia lokali uZyko*ych i nieruchomodci
stanowi4cych zas6b Gminy Bialystok oraz stawek czynszu. Do um6w zawieranych w roku szkolnym 2018/2019
majq zastosowanie zapisy $ 3 Zarz4dzenia Nr 599/18 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 2 I maja 2018 roku
w sprawie stawek cz)'nszu z tytulu najmu i dzierZawy nieruchomodci stanowi4cych zas6b Miasta Bialystok
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W trakcie kontroli wynagrodzerl pracownik6w administracyjno - obslugowych /strony

46-48 protokolu kontroli/ stwierdzono, 2e w zav',,artej umowie o praca z kierownikiem

gospodarczym w wymiarze i,00 etatu i starsz4 ksiggow4 w wymiarze 0,5 etatu Pani jako

pracodawca ustalila pracownikom zadaniowy cz.as pracy. Wprowa&enie tego systemu czasu

pracy nie jest uzaleznione od swobodnej decyzji pracodawcy - moze on by6 wprowadzony

jedynie w uzasadnionych przypadkach ze wzglgdu na rodzaj pracy lub jej organizacjg. Z takim

uzasadnieniem bgdziemy mieli do czynienia np. w s1'tuacji, gdy pracodawca nie ma mo2liwoSci

biez4cego kontrolowania pracownika. Jak slusznie wskazal Lukasz Pisarczyk w komentarzu do

art. 140 Kodeks pracy7 ,,[Jzasadnienie dla wprowadzenia zadaniowego czasu pracy istnieje

w6wczas, gdy pracodawca nie ma mo2liwoici kontrolowania i ewidencjonowania czasowych

ram wykonywania pracy przez pracownika, np. ze wzglgdu na to, 2e osoba zatrudniona jest

aknwna poza zaHadem pracy. Stqd o uzasadnieniu lakim mo2na m6wit w odniesieniu do

przedstawicieli handlowych czy r62nego rodzaju telepracownikiw, h6rzy powierzone sobie

zadania wykonujq z reguly w domu, przekazujqc pracodawcy jedynie rezultaty pracy (8.

Stanibula, Przeslanki i tyby wprowadzania zadaniowego czasu pracy, M.P.Pr. 2006/12, s.

639). Zadaniowy czas pracy jest wreszcie przeznaczony dla prac prowadzonych nierytmicznie

orqz poza ktlektpvnq pracq skooperowanq (wyrok SN z 24.09.2009 r., II PK 72/09. LEX nr

558306). Zadaniowy czss pracy moze byt wykorzyswany w szczeg'lnoici wdwczas, gdy

pracownik nie uczestniczy bezpoirednio w pracy wigkszego zespolu, a realizowane przez niego

zadania majq charaher autonomiczny, wobec czego ich wykonanie jest w zasadniczy spos'b

niezale2ne od zaangaiowania innych osdb nil sam pracownik zatrudniony $) systemie

zadaniowym (K. Rqczka, Systemy czasu pracy w znowelizowanym kodel<sie pracy, PiZS 2004/2,

s. 2l). Kluczowe znaczenie ma jednak pewna powtarzalnoit wyl<onywanych czynnoici, la6ra

powoduje, 2e realizowane zadania mogq zostat wykorzystane jako swoisty miernik czasu

pracy." Dodatkowo zadaniowy czas pracy wprowadza sig wtedy, gdy ze wzglgdu na rodzaj

pracy tub jej organizacjg albo miejsce wykonywania pracy czasu pracy pracownik6w nie mo2na

wymierzy6 w godzinach, lecz okre5la sig go wymiarem zadari, jakie pracownik ma wykonywai,

co wynika wprost z art. 140 ustawy z dni a26 czerwca 1974r. Kodeks pracyt. Natomiast zadania

powinny byi ustalone w taki spos6b by bylo mozliwe ich wykonanie w ramach ustalonego

lvymiaru czasu pracy. Nalehloby pamigtai, 2e Pracodawca powinien z g6ry ustali6

pracownikowi zakres jego zadah, tzgadniaj4c z nim czas potrzebny na ich wykonanie.

Reasumuj4c w omawianych przypadkach nalezalo by podad pod rozwagg zasadno6i

7 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks pracy (Dz. U.2018, poz.9l'l, ze ztn.)
8 Patrz przlpis 7

5



zastosowania zadaniowego czasu pracy dla kierownika gospodarczego jak i stanowiska starszej

ksiggowej, kt6rych zadania uzale2nione s4 od zaanga2owania innych os6b oraz z uwagi na

powtarzalnoSi wykonywanych przez nich czynnodci.

Badajqc prawidlowoS6 naliczenia odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczefi Socjalnych

pracownik6w, stosownie do zapis6w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakladowym

funduszu Swiadczef socjalnyche/ strony 50- 54 protokolu kontroli/ stwierdzono,2e wysokoSi

naliczenia w kontrolowanej jednostce dla pracownik6w zatrudnionych w normalnych

warunkach zastosowano nieprawidlowo tj. przyjmuj4c kwotg odpisu obowi4zuj4c4 w 2016

roku tj. 1.093,93 zl zamiast 1.185,66 zl. Tym samym zani2ono odpis na ZFSS o kwotg 1.853,86

zl w stosunku do podanej liczby zatrudnionych. Blgdnie przyjgto r6wnie2 zastosowanie

wysokoSci odpisu na ka2dego emertta i rencistg tj. bylych pracownik6w administracji i obslugi.

Wysoko6i odpisu nale2alo naliczyt, zgodnie z art. 5 ust. 5 cy'towanej ustawy. Nie dokonuj4c

zwigkszenia wysokodci odpisu z 182,32 zl na 197 ,61 zl, zani2ono odpis o kwotg 244,64 zl.

Dokonuj4 sprawdzenia przsznaczaria Srodk6w Funduszu na poszczeg6lne cele i rodzaje

dzialalnoSci socjalnej oraz zasad przyznawania Swiadcz efi przez pracodawca, stwierdzono, 2e

przyznawanie Swiadczei oraz wysoko66 doplat z Funduszu nie zawsze uzale2niano od sluacj i

Zyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzyslania z Funduszu. przy

wyplacaniu Swiadczeri uwzglgdniano kr6tki staz pracy os6b uprawnionych. Stwierdzono, ze w

2017 roku Srodki z funduszu przeznaczano na cele, kt6rych nie zawarto w obowiqzuj4cl,rn w

jednostce regulaminie ZFSS takie jak: finansowanie nekrolog6w, wieric6w pogrzebowych czy

zwrot Srodk6w za zakup prezentu dla pracownika odchodzqcego na emerlturg. Analiza sposobu

przyznavrania Swiadczeri z ZFSS, por6wnanie kwot wyplacanych poszczeg6lnym

pracownikom prowadzi do wniosku, iz jednostka nie zachowywala regul przynrawu.ia

Swiadczeri, wskazanych w przyjgtym regulaminie ZFSS. Nie badala dokladnie sluacji

socjalnej pracownik6w np. pobieraj4c od pracownik6w oiwiadczenia, w kt6rych dobrowolnie

ujawniaj4 oni wysokoSci dochod6w przypadaj4cych na czlonka rodziny, co byloby

wystarczajqce, aby w spos6b obiektywny rozdzieli6 Srodki z funduszu pomigdzy zalogg zakladu

pracy. W przypadku wigc wyplaty ww. dwiadczen, przyznawanie ich odbywalo sig z

pominigciem kryterium socjalnego. Swiadczenia z ZFSS nie mogq by6 przez pracodawcg

rozporz4dzane w dowolny spos6b, poniewaZ SciSle reguluje to ustawa. Ustawa o ZFSS

wyklucza tworzenie zasad podzialu funduszu w sprzeczno5ci z art. 8 ust. 1 tejze ustawy jest to

przepis bezwzglgdnie obowiqzujqcy. Zgodnie zjego tresci4 wskazanego artykulu przyznawanie

e Ustawa z dnia 04 marca 1994t. o Zakladowym Funduszu Swiadczeri Socjalnych (Dz. tJ.2018. poz. 1316, ze
zm.\
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ulgowych uslug i Swiadczeri oraz wysokodi doplat z funduszu uzaleimia sig od sytuacji

zyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. - l|'yrok Sqdu

Apelacyjnego w Szczecinie z dnia l8 maja 2017r.- III AUa 544/16 Regulamin zakladowego

funduszu Swiadczei socjalnych stanowi 2r6dlo prawa pracy w rozumieniu art. 9 Kodeksu

pracyro, a lo oznacza,2e posiada moc wiqz4cq zar6wno w zakresie dotyczqcym kryteri6w

podzialu Srodk6w funduszu Swiadczef socjalnych, jak i w zakresie ustanowionego w nim trybu

przyznawanta tych Swiadczeri pracownikom, uwzglgdniajqcego indywidualn4 oceng kazdego

przypadku wedlug przyjgtych kryterilw (wyrok Sqdu Apelacyjnego w Warszawie z l9 sierpnia

2015 r., III AUa 1018/14, LEX nr 1916602). W innym orzecznictwie: llyroki Sqdu

Najwy2szego z 20 sierpnia 2001 r., I PKN 579/00, i z 16 sierpnia 2005 r., IPK 12/05

pofirierdzily, ie pracodawca nie moie w syluacji przyznawania iwiadczefi kierowat sig stazem

pracy zatrudnionego, czy tez efektamijego pracy. Istotne w tej sprawie jest teZ stanowisko Sqdu

Najwy2szego zgodnie, z kt6rym kryterium socjalne dotyczy przyznawania ulgowych

Swiadczeri i uslug (wyrok z 23 paidziernika 2008 r., II PK 74/08).

W zakresie sprawdzenia ewidencjonowania Srodk6w trwalych ustalono, 2e powyzsza

ewidencja nie prowadzona byla w spos6b umoztiwiaj4cy jednoznaczn4 identyfikacjg jednego

obiektu inwentarzowego /strona 59 protokofu kontroli/. Obiekty inwentarzowe nie byly

definiowane przez przepisy rozporz4dzenia w sprawie KSTll, kt6re za podstawow4 jednostkg

ewidencyjn4 przyjmujq pojedynczy/samodzielny element maj4tku trwalego-obiekt

inwentarzowy. W wyj4tkowych prrypadkach jako pojedyncze jednostki ewidencyjne s4

traktowane tzw. elementy zbiorcze do kt6rych naleZ4: np. zespoly komputerowe. Brak bylo

r6wnie2 podzialu grup rodzajowych Srodk6w trwatych z KST. Prawidlowe wyo&gbnienie

poszczeg6lnych obiekt6w inwentarzowych Srodk6w trwalych oraz dobranie do nich symbolu

klasyfikacyjnego (KSD jest waZne nie tytko ze wzgtgd6w statystycznych ale warunkuje

prawidlowe dobranie stawek amortyzacyjnych okre3lonych w przepisach podatkowych dla

gnrp i rodzaj6w Srodk6w trwalych wedlug KST i wlaSciwe naliczanie stawek amortyzacj i.

Ponadto stwierdzono, 2e objgto ewidencj4 6rodk6w trwalych na koncie 01 I wyposa:2enie, kt6re

wedlug definicji Srodka trwalego obowi4zuj4cej w danym okresie nie powinno byi objqte t4

ewidencj4 jak np. laptop o wartodci 2.079,99 zl, komputer o wartoSci L300,00 21, czy lablica

interaktywna o wartosci 4.015,01 zl, projektor - 3.679,99 zl- stanowi4ce pomoc dydaktycznq.

Io Patrz prrypis 7
Ir Rozporz4&enie Rady Ministr6w z dnia 03.10.2016r. w sprawie Klasyfikacji Srodk6w Trwalych (Dz. U 2016r.
poz. 1864, ze zn.)
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Ustawa o podatku dochodowym od os6b prawnychl2 przewiduje, 2e odpis6w amortyzacyjnych

dokonuje sig, gdy wartoS6 pocz4tkowa Srodka trwalego w dniu przyjEcia do uZywania jest

.uqtzsza niz 10.000 zl. Niemniej w przypadku, gdy warto66 poczqtkowa jest r6wna lub nizsza

niz 10.000 zl, podatnik nie musi zaliczaA skladnika maj4tkowego do Srodk6w trwalych.

Skladniki maj4tku z wyl4czeniem skladnik6w wymienionych w ust. I tej2e ustawy, wprowadza

sig do ewidencji Srodk6w trwalych oraz wartodci niematerialnych i prawnych, najp6zniej w

miesi4cu przekazania ich do uZywania. W okresie objgtym kontrolq wartoS6 pocz4tkowa Srodka

trwalego dla kt6rego stosuje sig poryzsze zapisy byla Wzsza, niz 3.500 21. Zgodnie z

postanowieniami polityki rachunkowoSci jednostki oraz par 6 ust. 3 obowiqzuj4cego w okesie

kontrolowanym Rozporz4dzenia Ministra Finans6wl3 z dnia 05.07.2010r., zaS obecnie par. 7

ust. I Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wzesnia 2017 rokula, Srodki

trwale oraz warto5ci niematerialne i prawne umarza sig lub amortyzuje. Odpis6w

umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje sig wedlug zasad przyjgtych przez jednostkg

zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoSci. Ustalajqc zasady umarzania lub amortyzacji,

jednostka mo2e przyj4(, stawki oke5lone w ustawie o podatku dochodowym od os6b

prawnychrs i takie zasady kontrolowana jednostka przyjgla okeSlaj4c je w polityce

rachunkowoSci, albo stawki oke5lone przez jednostkg nadrzgdn4 albo zaru4d jednostki

samorz4du terytorialnego. Jednorazowo, przez spisanie w kosay w miesiqcu przyjgcia do

uZywania, mogly byi umarane min. Srodki dydaktyczne slu2qce procesowi dydaktyczno-

wychowawczemu realizowanemu w szkolach i plac6wkach o5wiatowych jak np. tabtica

interakty,vna projektor, czy pozostale Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne o

wartoSci nieprzekraczaj4cej wielkoSci ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od os6b

prawnych, dla kt6rych odpisy amortyzacyjne s4 uznawane za kosn uzyskania przychodu w

100% ich warto5ci w momencie oddania do uZywania, zatem wyposirzenie takie nie powinno

byi ujgte w powyZszej ewidencji.

W trakcie dalszej analizy skladnik6w majqtku /strona 63 protokolu kontroli/

stwierdzono, ze warto66 calego ksiggozbioru wedlug prowadzonej ewidencji analitycznej jest

niezgodna o kwotQ 29.336,01 zl w stosunku do ewidencji ksiggowej prowadzonej na koncie

014 ,,Zbiory biblioteczne". W trakcie sprawdzenia, ustalono, 2e wpiyw na niezgodnodi stanu

12 Ustawa z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od os6b prawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1036, ze zrr,.)
13 Rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 05.07.2010r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowo6ci oraz
plan6w kont dla budzetu paistwa, budzet6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych,
samorzqdowych zaklad6w bud2etowych, panstwowych funduszy celowych oraz paistwowych jednostek
bud2etowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U.2017t. poz. 760, ze mt.)
1a Patzprzypis 2
t5 Patzprzypis 12
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mialy min. nieprzekazywane ptzez bibliotekarzy do ksiggowoSci protokoly darowizny,

protokoty zniszczenia oraz nieujgty protok6l zuirycia. Przyczynq powstalych niezgodnoSci jest

r6wnie2 fakt, ze bibliotekarze nie dokonywali corocznych uzgodnieri zbior6w z gl6wn4

ksiggow4.

Przeprowadzone czynnodci kontrolne wykazaly,Ze inwentaryzacj a oraz jq wyniki nie

zostaly odpowiednio udokumentowane istrony 65-67 protokolu kontroli/. W zakresie

dokumentacji inwentaryzacyjnej stwierdzono nastgpujqce blgdy:

- arkusze spisowe nie byly ponumerowane, nie zawieraly rodzaju inwentaryzowanego

maj4tku podlegajqcego spisowi, nazwy i numeru pomieszczenia podlagaj4cego spisowi,

podpisu osoby odpowiedzialnej za dane pomieszczenie, brak bylo na arkuszach podpis6w

wszystkich czionk6w zespolu spisowego. Arkusze wypelniane komputerowo wraz iloSci4 cen4

i wartodci4 skladnika, wypelnianie byly bez podzialu na poszczeg6lne pomieszczenia.

Pozostale wolne pola w arkuszach spisowych nie byty zerowane do korica, czy ,,zetowane"

jako pola niewypelnione.

- nie objgto spisem wszystkich skladnik6w maj4tku tj. Srodk6w trwalych,

- nie pobrano oSwiadczeri od os6b odpowiedzialnych bezpoSrednio przed

inwentaryzacjq, oraz po inwentaryzacj i.

- nie sporzqdzono sprawozdania zespolu spisowego z przebiegu inwentaryzacji,

- nie sporzqdzono protokolu koficowego z inwentaryzacji,

- dokonano inwentaryzacji Srodk6w pienig2nych w kasie oraz druk6w Scislego

zarachowania w spos6b nierzetelny nieodzwierciedlaj4cy stanu faktycznego Srodk6w

Terminy, czgstotliwo6i oraz zasady przeprowadzania i rozliczanta wynik6w

inwentaryzacj i okreila art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowoScil6. Ustawa

w spos6b og6lny okresla wymagania dotycz4ce czgstotliwoSci, metod i termin6w

inwentaryzacj i. W zwi4zku z tym ka'zda jednostka musi ustalid wlasne szczeg6lowe regulacje,

uwzglgdniaj4ce specyfikg danej jednostki w rym zakresie. Zagadnienia zti4zane z

inwentaryzacj4 jednostka zawarla w zal4czniku Nr 4 do polityki rachunkowoSci tj. Instrukcji

inwentaryzacyjnej. Podczas przeprowadzenia inwentaryzacji nalezalo stosowad przyjgte w

instrukcj i wytyczne, opracowane przez glownego ksiggowego, a zalwietdzanlre pflez

kierownika jednostki. Przy czym nale|y pamigtai, ze wyniki inwentaryzacj i trzeba wlaiciwie

udokumentowa6 i pol4czy| z zapisami ksiggowymi.



Wykonywanie obowi4zk6w w zakresie rachunkowo3ci naleZy do obowi4zk6w gl6wnego

ksiggowego jednostki. Prawa i obowiqzki gl6wnego ksiggowego okeSla art. 54 ustawy o

finansach publicznycht7. Nadz6r nad wykonywaniem obowi4zk6w w zakresie rachunkowoSci

naleZy do zadari kierownikajednostki, jak o tym stanowi art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowo5cil8.

Maj4c na uwadze przedstawione uchybienia i nieprawidlowodci polecam Pani:

l. Zobowiqzal kasjera do prowadzenia rzetelnej gospodarki kasowej poprzez ujmowanie

w raportach kasowych przychodu i rozchodu got6wki na podstawie faktycznych kwot

wynikaj4cych z dokument6w kasowych, zaS gl6wnego ksiggowego do dokonywania

kontroli sporz4dzanych raport6w kasowych.

2. ZaloZyA odrgbne konto bankowe dla przyjmowanych depoz).t6w, zad w ewidencji

ksiggowej wyodrgbni6 konto 139 ,,Inne rachunki bankowe", na kt6rym prowadzi sig

ewidencje operacji dotyczqcych Srodk6w pienig2nych wydzielonych na innych

rachunkach bankowych niz rachunki bie24ce, pomocnicze i specjalne go przentaczenia.

3, WysokoS6 wynagrodzenia z tytulu zrealizowanych um6w cywilnoprawnych wyplacai

zgodnie ze stawke ustalon? w zawartej umowie.

4. Waloryzowa6 stawki czynszu w oparciu o coroczny wskaznik wzrostu cen towar6w i

uslug oglaszany pzez GUS za najem pomieszczef w mySl zapis6w wynikaj4cych z

zawieranych umow i ZarzqdzeniaNr 599/18 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 21

maja 2018 roku w sprawie stawek czynszu z t1'tulu najmu i dzierZawy nieruchomoSci

stanowiqcych zas6b Miasta Bialystok

5. Zadaniowy czas pracy wprowadzai tylko w przypadkach uzasadnionych rodzajem

pracy lubjej organizacj4 albo miejscem wykonywania pracy zgodnie z art. 140 kodeksu

pracy.

6. Wysoko66 odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych ustalai zgodnie z

zapisami ustawy o zakladowym funduszu Swiadczeri socjalnych.

7. Rzetelnie i bezblgdnie prowadzii ewidencjg analitycznq irodk6w trwalych zgodrue z

zasadami okreSlonymi w obwi4zuj4cych przepisach.

8. Zapewnt, rzetelne przeprowadzanie i dokumentowanie spisu z natury.

17 Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz . lJ. 22017r. , poz.207'7, ze zj;r..)
I8Parz przypis 3
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Sprawozdanie z wykonania zaleceh pokontrolnych nale2y przesla6 do Urzgdu Miejskiego

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

otrzymania niniejszego wyst4pienia.

a. ,,
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Otrzymuj q/Do wiadomo6ci :

l. Departament Edukacji

Sprawg prowadzi:
Biuro Konttoli: Wioletta Biiuta tel.85 869 6846
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