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Wystqpienie pokontrolne

Dzialaj4c na podstawie upowaznieflr do kontroli inspektorzy Biura Kontroli Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku przeprowadzili w kierowanym przez Pana Zespole Szk6l

Rolniczych CKP w Bialymstoku kontrolg kompleksow4 gospodarki finansowej za 2017r.

Ustalenia kontroli zostaly zawarte w protokole podpisanym przez Pana w dniu 28 mNca20l9r.

Zakresem kontroli objgto zagadnienia organizacyjne, regulacje wewngtrzne dotycz4ce

polityki rachunkowodci, funkcjonowania kontroli zarz4dczej, gospodarowania maj4tkiem,

udzielania zam6wief publicznych, gospodarkg pieniEzn4. realizacjq dochod6w, dokonywanie

wydatk6w, gospodarowanie ZFSS, oceng wiarygodnoSci sprawozdari, gospodarkg skladnikami

maj4tku oraz przeprowadzenie i udokumentowanie inwentaryzacji.

Informujemy Pana, 2e Biuro Kontroli negatywnie ocenia spos6b zarz4dzania Szkol4.

Stwierdzenie szeregu nieprawidlowoSci w zakresie gospodarki finansowej i brak rzetelnie

prowadzonej dokumentacj i finansowo - ksiggowej ujawnione w ka2dym badanym obszarze,

a tak2e stwierdzone czyny naruszenia dyscypliny finans6w publicznych urywarlo negatywny

wplyw na sytuacjg majqtkowq szkoly. Brak odpowiednich regulamin6w, procedur, instrukcji,

zakres6w czynnoSci i zasad postgpowania przyczynilo sig do powstania tak wielu

I Nr ORN-1.077.869.2018 i Nr ORN-1.077.E68.2018 z dnia I I pazdziemika 2018 roku oraz upowa2niei Nr ORN-
1.0?7.1085.2018 iNr ORN1.077.1086.2018 z dnia 23 listopada 2018 roku wydanych przez Prezydenta Miasta
Bialegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego
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nieprawidlowosci, kt6re w wigkszosci prowadzily do znieksztalcenia inlormacji na temat

s)'luacji mai4tkowej szkoly. Stwierdzone nieprawidlowosci i uchybienia byly w gt6wnej

mierze wynikiem nieprzestrzegania przepis6w prawnych dotycz4cych gospodarki finansowej

i rachunkowodci jednostek budzetowych oraz nieprawidlowego funkcjonowania kontroli

zaru4dczej. wynikiem powstalych nieprawidlowosci byl brak nalezylego nadzoru z pana strony

jako kierownika jednostki i osob zarz4dzai4cych nad gospodarkq finansow4 i mai4tkowq

szkoly. Pozostali pracownicy zajmujEcy funkcje kierownicze r6wnie2 nie sprawowali nale2ytej

kontroli nad prac4 podleglych pracownik6w.

Mai4c na uwadze stwierdzone uchybienia i liczne ieprawidlowosci przekazujg panu

niniejsze wyst4pienie pokontrolne w celu podjgcia stosownych dzialan zmierzai4cych do ich

natychmiastowego usunigcia.

Dokonui4c analizy zapis6w w dokumentach organizaryinych szkoly stwierdzono, 2e:

- w statucie2 szkoly nie okreslono organizacji i zasad dzialania Centrum Ksztalcenia

Praktycznego, czym naruszono art. 98 ust. I ustawy z dnia l4 grudnia 2016 r. prawo oswiatowe

zgodnie z kt6rym statut szkoly powinien zawierai m.in.: szczeg6low4 organizacjg praktycznej

nauki zawodu; oryanizacjg zajg(, edukacyjnych w ramach ksztalcenia zawodowego; organizacjg

pracowni szkolnych, w szczeg6lnosci pracowni iwiczeh praktycznych, pracowni oraz

warsztat6w szkolnych dla realizacji zajgi praktycznych ( str. 3-4 protokolu kontroli),
- zakresy czynnosci i obowi4zk6w przydzielane poszczeg6lnym pracownikom byiy
nieaktualne, nie odzwierciedlaly laktycznie wykonywanych zadai, np. ostatni zakes czynnosci

zastgpcy dyrektora, kt6ry zajmuje obecne stanowisko od dnia 20 pa2dziemika 19g1r. zostal

przyigty w dniu l9 stycznia 1976r. i jest zakesem obowiqzk6w sporz4dzonym dla stanowiska

kierownika administracyjnego zatrudnione go jeszcze w Technikum Rolniczym. Brak

aktualnych zakres6w czynnosci powodowal, ze nie mozna bylo przyporz4dkowai dla
poszczeg6lnych stanowisk zakresu wykonywanych zadari ( str. 9-12 protokolu kontroli),
- regulamin kontroli zarzqdczej byl niedostosowany do faktycznych potrzeb jednostki a sami

pracownicy nie przestrzegali wynikai4cych z niego zapis6w ( str. l2 protokolu kontroli),
- procedury doryczqce zasad rachunkowodci ustalone zaruqdzeniem dyrektora szkoly z dnia 24

listopada 2014r.3 byly niezgodnie z obowipui4cymi przepisami oraz niedostosowane do

potrzeb j ednostki w szczeg6lnosci w zakresie prowadzonej gospodarki kasowej i magazynowej

( str. 12, l3 protokolu kontroli).

2 Statut ZSR CKP-w Bialymstoku zatwierdzony na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 04.10.2002r. ze un.
'zarz4dzenie z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zaiad rachunkowo(ci w ZSR cKp w
Bialymstoku
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Kontrola dowod6w ksiggowych stanowiqcych podstawg zapis6w w urzqdzeniach

ksiggowych pod k4tem posiadania wsrystkich element6w wymaganych wewngtrznymi

uregulowaniami oraz przepisami ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994r. o rachunkowoSci{

stwierdzila, 2e:

-dokumenty do wyplaty zatwierdzane byly przez Pana b4dZ wicedyrektora i gl6wnego

ksiggowego. Kontroluj4cym przedstawiono listg os6b, z kt6rej wynika,2e gl6wny ksiggowy

orazjego zastgpca zostali wskazani jako osoby upowa2nione do zatwierdzania dokument6w do

wyplaty. Zgodnie z ustaw4 o finansach publicznychs za caloSc gospodarki finansowej

odpowiada kierownik jednostki. Zatwierdza6 do wyplaty rnoze zatern kierownik jednostki lub

wyrulnie do tego upowa2niony inny pracownik jednostki, przy czym nie moze to byi gl6wny

ksiggowy, poniewaz do jego obowiqzk6w nale2y wykonywanie dyspozycji kierownika

jednostki, a nie dysponowanie Srodkami publicznymi. W art. 54 ust. 3 ustawy zawarto, ze

gl6wny ksiggowy ma zloLy(, podpis obok pracownika wla5ciwego tzeczowo, a nie obok

kierownika jednostki. A zatem gl6wny ksiggowy nie ma prawa zlo2yi swojego podpisu obok

kierownika jednostki pod adnotacj 4 ,,zatwierdzam do wyplaty". Przy wykonaniu budzetu

obowiqzuje zasada rozdzielenia dysponowania Srodkami publicznymi od kasowego wykonania,

- w zakresie opisywania dokument6w finansowo-ksiggowych stwierdzono, 2e na fakturach

i rachunkach nie byio adnotacji o stosowaniu lub nie stosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. prawo zam6wien publicznych6 co bylo niezgodne z zasadarrri ujEtymi w zal4czniku nr 6

do zasad rachunkowoSci,

- dowody 2r6dlowe na podstawie kt6rych dokonywano zapis6w w ksiggach rachunkowych nie

zawieraly wszystkich element6w wymaganych art. 21 ust. I ustawy o rachunkowoSciT

a w szczeg6lnoSci stwierdzono brak sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujgcia

w ksiEgach rachunkowych przez wskazanie miesiqca oraz sposobu ujgcia dowodu w ksiggach

rachunkowych poprzez wla5ciw4 deketacjg dokumentu i podpisu osoby odpowiedzialnej za

te wskazania,

4 Ustawa z dnia 29 wrzednia 1994r. o rachunkowo6ci ( Dz.U.20l9r. poz. 35 t )
5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicmych (Dz. U. z20l7r. poz.2077 ze zrrr.)
6 Ustawa z dnia 29 styczei2004r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z20l8r. poz. 1986 ze 7n.)
? Patrz przypis 4
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- wystgpowaly przypadki, 2e dekrety wskazane na dowodzie 2r6dlowym r62nily sig od

dekret6w ujgtych w urzqdzeniach ksiggowych (ksiggach).

- nie przedstawiono wszystkich dowod6w 2r6dlowych dokumentujqcych dane operacje

gospodarcze, nie drukowano wszystkich ,,polece6 ksiggowania" czym naruszono przepisy an.

20 ust.2 pkt. 3 ustawy o rachunkowo5cis,

- w dokumentacji ksiggowej brak bylo dowod6w zr6dlowych w postaci faktur wystawianych

dla os6b korzystaj4cych z obiad6w. Faktury sprzedaZy, polecenia ksiggowania, nie zawsze byly
drukowane z systemu komputerowego. Dowody kasowe Kp ,,kasa przyjmie,' i KW ,,kasa

uyplaci" nie byly zal4czane do raport6w kasowych co uniemozliwialo identyfikacjg

i mo2liwosi sprawdzenia przeprowadzonych operacji kasowych. przedstawione dowody
2r6dlowe nie zawieraly pelnej dekretacj i co uniemo2liwialo identyfikacjg ujgcia dowod6w
w ksiggach rachunkowych. Nie generowano r6wnie2 wydruk6w z systemu komputerowego,

kt6ry powinien zawiera6 wszystkie niezbgdne elementy wskazane w ustawie o rachunkowoSci

powiqzane z zapisami w dzienniku (numer pozycji) dla poszczeg6lnych dokument6w.

w zwi4zku z tym ksiggi rachunkowe szkoly nie byly w pelni sprawdzalne, gdy2 nie wszystkie

dowody 2r6dlowe zostaly przedstawione do kontroli. Ksiggi rachunkowe zgodnie z ustaw4

o rachunkowosci uwaza sig za sprawdzalne i prowadzone bezbLgdnie, je2eli wprowadzono do

nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksiggowania w danym miesi4cu

dowody ksiggowe, zapervniono ci4glosi zapis6w oraz bezblgdnos 6 dzialania stosowanych

procedur obliczeniowych a udokumentowanie zapis6w pozwala na identyfikacjg dowod6w
i sposobu ich zapisania w ksiggach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania

danych. ( Str. l6-20 protokolu kontroli).

w zakresie gospodarki kasowej stwierdzono szereg nieprawidlowosci

stanowiqcych naruszenie zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci i tak:
- w obowi4zui4cej instrukcji kasowej zawarto nieprawidlowe zapisy dotyczqce drukowania

w jednym egzemplarzu dokument6w kasowych ,.Kasa przyjmie,,i ,, Kasa wyplaci,,. Stosowanie

tego typu uproszczenia nie spelnia wymog6w okreslonych w art. 4 ust. 4 ustawy

o rachunkowoscie poniewa2 nie przedstawia w spos6b rzetelny ijasny sytuacj i mai4tkowej

i finansowej szkoly. Ponadto w instrukcji kasowej nie wskazano, ze obr6t got6wkowy odbywa

sig w trzech punktach tj.: w kasie szkoly, w szklami gdzie dokonywano sprzedu2y sadzonek,

8 Patrz przypis 4
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kwiat6w i ryb oraz w pomieszczeniu biurowym znajduj4cym siE poza budynkiem szkoly gdzie

dokonywano sprzedaLiry zb6z i inwentarza zywego,

- jak juz wczedniej wskazano do raport6w kasowych nie zal4czano dowod6w 2r6dlowych KP

,,Kasa przyjmie" i KW ,,Kasa wyplaci". KP drukowano w jednym egzemplarzu, kt6ry

wydawany byl osobie wplacaj4cej w zwi4zku z poryzszyfi nie mo2na bylo sprawdzii

poprawno5ci udokumentowania wplat ujgtych w raportach kasowych. Kontrola zapis6w

w raportach kasowych Wkazala, 2e zdarzaly sig przypadki, 2e w raportach kasowych

sporz4dzanych w systemie Vulcan brak bylo kolejnych numer6w KP i KW. Brak kolejnej

numeracji dowod6w kasowych w raportach kasowych w 2aden spos6b nie zostal wyjaSniony

przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie i kontrolg kasy,

- w przypadku rgcznego sporzqdzania dowod6w wplaty KP ,,Kasa Przyjmie" bgdqcych

w posiadaniu kasjera, druki te nie posiadaly cech druk6w Scislego zarachowania tj. brak bylo

obok numeru druku podpisu osoby odpowiedzialnej za ewidencjg druk6w. Na okladce bloku

brak bylo odnotowanych numer6w w bloku oraz liczby kart w bloku po6wiadczonej podpisem

osoby odpowiedzialnej za gospodarkg drukami Scislego zarachowania co bylo niezgodne

z zapisami instrukcji kasowej. Ponadto stwierdzono, 2e w rozpoczQlym bloku KP brak bylo

trzeciego egzemplarza dowodu od nr 90 do 97 i od nr 99 do 102. Pomimo tego, 2e w instrukcj i

kasowej zapisano, 2e dowody wplaty KP wystawia sig rgcznie w dw6ch egzemplarzach to

jednak nale2y stwierdzii, 2e do cel6w kontrolnych stosownym byloby sporzqdzanie dowod6w

kasowych w trzech egzemplarzach,

- sporzqdzane raporty kasowe obejmowaly dni wystgpuj4ce na przelomie dw6ch kolejnych

miesigcy,

- w raportach kasowych nie zachowywano zasady ckonologii zapis6w. Nagminnie ujmowano

najpierw rozch6d got6wki z kasy podczas gdy stan kasy wynosil zero a dopiero p6lniej

ewidencjonowano pobranie got6wki z banku do kasy celem wyplaty,

- w raporcie kasowym Nr RIi/ZSR-WRD 120171000060 przyjgto kwotg 2,76 zl, kt6ra nie

wynikala z raportu dobowego z kasy fiskalnej a byla wynikiem blgdnego ujgcia wplat

w poprzednim okresie,

- raporty kasowe wydzielonego rachunku dochod6w nie zawieraly 2adnej dekretacji ksiggowej

ani numeru pod jakim zostaly ujgte w ewidencji ksiggowej. Nie posiadaly wskazania gdzie

znajduj4 sig ewentualne dowody 2r6dlowe co uniemozliwialo sprawdzenie poprawno3ci

sporz4dzania raport6w kasowych i wszystkich dowod6w 2r6dlowych ujmowanych w raportach

kasowych. Powyzsze raporty nalezy uzna6 za niesprawdzalne,
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- raporty kasowe nie byly zatwierdzane przez dyrektor szkoly lub osobg przez niego

upowaznionq,

- wyst4pily niezgodnosci salda kasowego wykazanego w raporcie kasowym a saldem konta l0l
,,Kasa" na dziefi 28 lutego 2017r. Niezgodnosi salda w raporcie kasowym z urz4dzeniami

ksiggowymi stanowilo naruszenie artykulu 24 usr. 2 ustawy o rachunkowosciro zgodnie

z kt6rym ksiggi rachunkowe uznaje sig za rzetelnejedli dokonane w nich zapisy odzwierciedlaj4

stan rzecz,.\i/i sty,

- w momencie kontroli kas znajdui4cych sig na terenie pracowni zajg(, praktycznych brak bylo

mozliwosci por6wnania bieiqcego stanu got6wki, gdyz stan got6wki wedlug wydruk6w

niefiskalnych ,, Raport stanu kasy" wykazywal obroty narastai4co od kilkunastu miesigcy,

- w 2017 roku gl6wna ksiggowa nie dokonywala wyrywkowych kontroli kasy (stanu got6wki

i dowod6w kasowych),

- Srodki pienigZne przechowywano bez zabezpieczeri okeslonych w instrukcji kasowej.

Got6wka pochodzqca ze sprzedu2y zb62 i inwent afla zywego przechowyrvana byla
w szufladzie biurka. Po przyjgciu wplaty, kasjer na koniec dnia przekazywal got6wkg do kasy

szkoly wraz z raportem dobowym z kasy fiskalnej. powyZsze swiadczy o braku nale2yego

zabezpieczenia i;rodk6w pienig2nych. Ponadto zgodnie z zapisami instrukcji kasowej kasjerjest

zobowi4zany przechowywad wartodci pienig2ne w kasetce stalowej po zamknigciu kasy lub
przed opuszczeniem pomieszczenia kasy, kasetka stalowa powinna zosta| zlolona w szafie

pancemej,

- prowadzenie ewidencji druk6w jcislego zarachowania powierzono pracownikowi

wykonui4cemu obowiqzki kasjera co bylo sprzeczne z og6lnie obowi4zui4c4 zasad4

rozgraniczenia funkcji dyspozycyjnych od wykonawczych,

- stan ewidencyjny kart drogowych SM-2 wykazany w ksigdze druk6w Scislego zarachowania

r6znil sig od stanu rzeczywistego. Kontrola wykorzystania druk6w jcislego zarachowania

powinna by(, zorgarizowana w taki spos6b, aby byla mo2liwos6 przesledzenia drogi kazdego

pojedyrczego druku od chwili jego zakupu, az do chwili jego rozliczenia po wykorzystaniu

b4dL jego anulowaniu np. na skutek blgdnego wypelnienia. Wewngtrzne procedury

obowi4zui4ce w jednostce w zakresie gospodarowania drukami scislego zarachowania

wskazywaly na obowi4zek ocechowania druk6w, tj. nadanie niepowlarzalnego symboru

w chwili przyjgcia ich na stan jednostki.

6
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W zakresie dokumentowania obrot6w kasowych w Raporcie kasowym nale2y odniedi sig

do przepis6w art. 20 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt I ustawy z 29 wrzeSnia 1994 r. ustawy

o rachunkowo6cill kt6ry m6wi, 2e podstawq zapis6w w ksiggach rachunkowych s4 dowody

ksiggowe stwierdzajqce dokonanie operacji gospodarczej i mog4 to byi dowody wewngtrzne

dotyczqce operacji wewn4trz jednos&i. Druk RK -,,Raport kasowy" jest zbiorczym, wlasnym,

wewngtrznym dokumentem ksiEgowym, sluz4cym do zbiorczego ujmowania w ksiggach

rachunkowych jednostki operacji wptat i wyplat got6wki do lub z kasy jednostki, wykonanych

w ustalonym w jednostce okresie. Jednoczednie stanowi on ewidencjg szczegolowq do konta

syntetycznego 101 ,,Kasa", sluZqc zapewnieniu zachowania przez jednostkg wymogu

bie24cego prowadzenia ksi4g rachunkowych z art.24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowo5ci -
zgodnie z kt6rym ujgcie wplat i wyplat got6wk4 musi nastgpowai w tym samym dniu, w kt6rym

operacje te zostaly dokonane. Uznanie raportu kasowego za zbiorczy dow6d ksiggowy ma

swoje konsekwencje, polegaj4ce na tym,2e musz4 byi w nim pojedynczo wymienione dowody

ksiggowe, kt6re stanowi4 zbi6r dla cel6w ksiggowych (art. 20 ust. 3 pkt 1), natomiast uznanie

go za ewidencjg szczeg6low4 do konta 101 ,,Kasa" - to, 2e te pojedyncze dowody ksiggowe

muszq by6 w raporcie ujmowane chronologicznie (art. 24 ust. 4 pktz), z podaniem co najmniej

informacj i na temat:

. daty dokonania operacji gospodarczej,

. okreSlenia rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu ksiggowego stanowi4cego

podstawg zapisu orazjego daty, jezeti r62ni sig ona od daty dokonania operacji,

. zrozumialego tekstu, skr6tu lub kodu opisu operacji (z tym 2e nale2y posiadad pisemne

objaSnienia tresci sk6t6w lub kod6w),

. kwoty i daty zapisu,

, oznaczenia kont, kt6rych dotyczy.

Zgodnie z tymi zasadami, w raportach kasowych zazwyczaj osobno ewidencjonowane sq

pojedyncze dowody kasowe przychodowe (np. KP -,,Kasa przyjmie" czy kwitariusze

przychodowe), kt6re sq nastgpnie dol4czane do raportu, w kt6rym zostaly zaewidencjonowane,

ulo2one w porz4dku chronologicznym (zgodnie z odpowiadajqcymi im pozycjami raportu).

Praktyka rachunkowodci dopuszcza tak2e ewidencjonowanie w raportach kasowych

jednorodnych operacji got6wkowych (wplat Iub wyplat) zbiorczo, na podstawie zestawiei

wplat lub wyplat (np. takim dokumentem dla wyplat s4 powszechnie stosowane listy wyplat

7
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wynagrodzeri czy innych naleznodci). warunkiem stosowania t akiego rozwi4zania jest jednak,

aby bylo ono przewidziane w:

. dokumentacji opisui4cej przyjgte wjednostce zasady rachunkowosci, ustalanej przezjej

kierownika na podstawie art. l0 ustawy o rachunkowodci12,

. przepisach wewngtrznych odnoszqcych sig do zasad przeprowadzania kontroli

prawidlowosci wykonywania i dokumentowania operacji kasowych, ustalanych

w ramach systemu kontroli zarz4dczej w zakresie gospodarki finansowej przez

kierownika jednostki na podstawie art. 68 i art. 69 ust. I pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009

r. o finansach publicznychl3.

Dokonui4c analizy zapis6w na koncie 130 ,,Rachunek bie24cy jednostki" stwierdzono, ze

roczne obroty tego konta nie byly zgodne z obrotami konta 223 ,,Rozliczenie wydatk6w

bud2etowych" i obrotami konta 222 ,,Rozliczenie dochod6w bud2etowych". R6znica stanowila

kwota 35,77 zl.

Jak wynika z zestawienia sald i obrot6w sporz4dzonego za okres od 01.01.2017r. do

31.12.2017r. obroty konta 130 po stronie wn i Ma wyniosly 10.052.870,59 zl. Natomiast

w rozbiciu analitycznym konta 130-02 (wydatki bud2etowe) obroty strony wn wyniosly minus

35,77 zl a obroty strony Ma 9.999.883,60 21. Zgodnie z zasadarni zawarrymi w Zal4czniku Nr
3 rozporz4dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w zdniaz dnia 13 wrzedni a 2017 r. w sprawie

rachunkowodci oraz plan6w kont dla bud2etu paristwa, bud2et6w jednostek samorzqdu

terytorialnego (...),ta konto 130-02 ( wydatki bud2etowe) po stronie wn nie powinno

wykazywai salda ze znakiem ujemnym. ( Str. 20-28 protokolu kontroli).

w zakresie wydzielonego rachunku dochod6w i wydatk6w nimi finansowanych

o ktrirym mowa w art.223 ust. I ustawy o finansach publicznych, stwierdzono,2e:

' w 2017r. szkola uzyskala doch6d z tytulu sp rzedazy przyczepy bgdqcej w ewidencji .,srodk6w

trwalych" w kwocie 4.059,00 zl. Do faktury sprzedtzy dol4czona byla ocena techniczna

pojazdu sporz4dzona w 2010 roku przez bieglego rzeczoznawcg z kt6rej wynikalo, 2e

pruyczepa stanowi wartosd zlomu u2ltkowe go. Przyczepg sprzedano jednak nie jako zlom,

12 Patrz przypis 4
12 Patrz przypis 5

ra Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia z dnia l3 wrze$nia 2017 r. w sprawie rachunkowo5ci oraz
plan6w kont dla budzetu pahstwa, budzet6w jednostek samorz4du terltorialneg;, jednostek budzetowych
samorzqdouych zaklad6w budzetowych,- pa6stwowych funduszy cerowych o.L.iunst*o*yct .ieinostet<budzetowych mai4cych siedzibg poza granicami Rzeczyposporitej easriel 1oz. u. z2oiir.poz.rgir z; z;.)
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ajako pelnowartoSciowy Srodek trwaly co budzi w4tpliwoSci co do rzetelno6ci przedstawionej

dokumentacji. Ponadto stwierdzono, ze doch6d z tltuiu sprzedazy srodka trwalego nie zostal

przekazany na rachunek dochod6w Urzgdu Miasta Bialystok,

- na wydzielonym rachunku dochod6w przyjmowano wplaty, kt6re nie stanowily dochod6w

o kt6rych mowa w Uchwale Nr XXXVlv594/17 Rady Miasta Bialystok z dnia l9 czeruca
2017r. w sprawie wydzielonego rachunku dochod6w i uydatk6w nimi finansowanychrs (...).
byly to nastgpuj4ce kwoty:

l. wplata wadium na poczet zabezpieczenia dotrzymania warunk6w umowy najmu
w wysokoici 5.268,00 zl z tego:2.268,00 zl (najem powierzchni magazynowei) i 3.000,00 zl

(sklepik szkolny). wadia wnoszone przez kontrahent6w winny byi wplacane na inne rachunki

bankowe i ewidencjonowane na koncie 139 ,,lnne rachunki bankowe,,

w korespondencji z kontem 240 ,,Pozostale rozrachunki". Konto 139 sluzy do ewidencji

operacji dotyczqcych 6rodk6w pienig2nych wydzielonych na innych rachunkach bankowych

niZ rachunki bie2qce, w tym na rachunkach pomocniczych i rachunkach specjalnego

przeznaczenia zgodnie z opisem konta zawarlyrn w zalqcznku Nr 3 rozporzqdzenia Ministra
Rozwoju i Finans6w z dnia z dnia 13 wrzeinia 20lz r. w sprawie rachunkowoici oraz plan6w

kont dla bud2etu paristwa, bud2et6w jednostek samorzqdu terlorialnego,r6

2. kwota 9.094,31 zl dotycz4ca zwrotu koszt6w poniesionych przez szkolg za zuzycie wody
i odprowadzanie Sciek6w w budynku I

ustalono szkola zawarla porozumienia (w 2002 roku)
i

w Bialymstoku (w 2004 roku) na dostarczanie wody i odprowadzenie 6ciek6w dostarczanych

za posrednictwern Zespolu Szk6l Rolniczych. zawarle porozumienie regulowalo zasady

i spos6b rozliczania sig z odbiorcami. Doch6d uzyskany z tltulu zwrotu koszt6w poniesionych

przez szkolg z tyulu zuzycia wody i odprowadzania 6ciek6w nie stanowi dochod6w

wydzielonego rachunlu i powinien byi zwr6cony na konto dochod6w Urzgdu Miasta

Biaiystok.

Ponadto stwierdzono, 2e ze srodk6w wydzielonego rachunku dokonywano zakup6w nie

zwiqzanych z dzialalnosciq statutow4 szkoty tj. zakupywano wieflce na groby rodzin
pracownik6w szkoly i wykupowano nekrologi zamieszczane u, lokatnej prasie. Na zakup

r5 Uchwala Nr xxxvll/sg4/l ? Rady Miasta Biatystok z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie wydzielonego
rachunlu dochoddw i wydatkdw nimi finansowanych dla jednostek budzeto*ych proJadzqcycn'azialanosc
okre$lonq w usrawie z dnia l4 grudnia 20l6r.- prawo Olwiatorve
16 Patrz pr4pis l4
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nekolog6w i wieric6w w 2017r. szkola poniosla wydatki w lqcznej krvocie 2.961,00 zl. ( Str.

32-34 protokolu kontroli).

W zakresie najmu wolnych pomieszczef szkoly shvierdzono' ie:

- nie wszystkie umowy najmu zawierane przez ZSP. CKP byly kontrasygnowane przez

gl6wnego ksiggowego co bylo niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznychrT. Konlrasygnowanie na zawartych umowach uwaZa sig za oSu'iadczenie wiedzl'.

Ze umowa w jednostce zostala zawarta, a takze, 2e dokonywana czynnosd jest legalna z punktu

widzenia przepis6w finansowych,

- firmie wystawiano faktury z kwotami niewynikajqcymi z umowl' najlnu

Zgodnie z zawart4 umow4 faktury nale2alo wystawii w kwocie 378,84 zl miesiEczne co daje

4.546,08 zl za 12 miesigcy. W tym zakresie stwierdzono, Ze w 2017t. szkola wystarvila faktury

na kwotg og6lem 4.275,48 zl czyli mniej o 270,60 z,1. Ponadto stwierdzono, 2e w czasie

obowipyrvania umowy ( od stycznia do grudnia 2017r.) pierwsza faktura zostala wystawiona

dopiero w pa2dziemiku 2017 r..

- analizuj4c zapisy umowy z

stwierdzono, ze *yst4pily rozbieZno6ci pomigdzy zapisami

umow),a informacjq skierowan4 do Rady Miasta Bialystok i Prezydenta Miasta Bialegostoku

w zakresie wielko6ci wynajmowanej powierzchni. Opla19 za salg ustalono nieprawidlowo

w kwocie ,-0,00 zi netto miesigcznie a nie jak winno byi za jedn4 godzinq najmu zgodnie

z Zarz4dzeniem nr 890/07 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 09 pa2dziemika 2O07r.tB

(obowiqzuj4cym w kontrolowanym okesie) czym zanilono kwotg przyslugujqcego dochodu.

Dodatkowo stwierdzono, 2e przedmiolem najmu byla tylko czESi tj. 4 m' sali wykladowej nr

5 o pow. 31 m2 co bylo niezgodne z powaszym zarzqdzeniem, kt6re nie przewiduje najnru

czgSci sali,

- w przypadku um6w najmu zawieranych na najem w okreslonych dniach/godzinach nie zawsze

przedstawiano harmonogramy wejsi w zwi4zku z czym nie rnoZna bylo sprarvdzii czy faktury

byly wystawiane w prawidlowej wysokoSci,

- zdarzaty sig przypadki, 2e kierou.nik jednostki wynajmowal garaze, grunty i hale sportow4

bez zawarc\a pisemnej umowy. W sporz4dzonym ptzez gl6wnq ksiggow4 rejeslrze um6u'

wskazano pigciu najemc6w z kt6rymi nie zostaly zawarte stosowne umo\\ry. Najem dotyczyl

r? Patrz przypis 5t Zarzqdzin)e nr 890/07 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 09 pazdziemika 2007r. w sprarvie okreSlenia

nrinimainych stawek czynszu najmu i dzierZauy nieruchomodcj gruntowych oraz lokali uz)'lkov'ych

pozostaj4iych w dyspozycji dyektor6w jednostek organizacyjnych Miasta Bialegosloku podlegtych i

nadzorowanych przez Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzqdu Mieiskiego w Bialymstoku.
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garazy, dzierzaw gruntu, terenu pod ustawienie konstrukcji i tablicy reklamowej, hali

sportowej. Ponadto dokonuj4c analizy obrot6u,na koncie 201-01 ,, Rozrachunki z odbiorcami"

vrybranl,ch losowo najemc6rv stwierdzono. 2e szkola w-vstawila fakturg sprzedazowE nr

Sl00055l2017lzsr z dnia 21.04.2017r- na krvotE 492,00 zl, dla , kt6rej nie

poprzedzono za'*,arciem umowy. W przedstawion),m rejestrze um6w nie bylo informacji

o bezumor.l,nyrn korzystaniu z hali sportowej. Dyrektor szkoll' moze zarr'ierai umowl'

najmn/dzierZawy pon.rieszczefr szkolnych, dzialapc na podstawie i w ramach pelnomocnictwa

udzielonego przez prezydenta na podstarvie art. 47 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorzqdzie gminnyn]. Zawieranie przez szkoly um6w najmu nastqpuje na podslarvie ustauy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z uwzglgdnieniem uyrnog6w wynikajqcych

z ustawy o samorzqdzie gminnym oraz usta\ry z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomoSciami. Kodeks cy.u,ilny nie okeSla obtigatoryjnej formy zawarcia umowy najnru.

jednak dla cel6w dowodowych winna byi zawarta w formie pisemnej. Majqc na un'adze

zabezpieczenie interes6w jednostki stosou,nym byloby kazdorazowe zawieranie um6w

w formie pisemnej co umo2litvialoby w przyszloSci dochodzenie niezaplaconych naleznosci.

Do cel6rv kontrolnych przedstawiono Rejestr um6w lub dzier2awy realizorvanych

w roku 2017 zawierajqcy 59-ciu najemc6w. Poszczeg6lne strony rejestru zawieraly inne dane

np. na pierw.szej stronie rejestru okres wynajmu okreslono w granicach od dnia do dnia a na

drugiej stronie rejestru okres wynajmu okeslono w granicach tylko od dnia. Dokonujqc

por6wnania poszczeg6lnych najemc6w wykazanych w rejestrze z ewidencjq prowadzon4 na

koncie 201 ,.Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" strl'ierdzono, 2e przedstawiony rejestr

nie odzrvierciedlal stanu faktycznego poniewa2 nie zawieral wszystkich kontrahent6\4'

korzystaj4cych z najmu lub dzier2awl'. W zwiqzku z poryzszyrn kontrolujqcy poprosili

o sporzqdzenie aktualnego rejestru na 2017r. W rejestrze Nr 2 przedstawiono najmy wolnej

powierzchni poza siedzibq szkoly dotycz4ce jedynie najmu garerzy i in:lych powierzchni. Po

ponownym zwr6ceniu uwagi, 2e rejestr Nr 2 nie za\viera wszystkich niezbgdnych danych,

gl6wna ksiEgowa sporzqdzila rej estr Nr 3 zawieraj4cy 93 pozycje, kt6re oznaczaly 93

najemc6w. Rejestr zawierai dane takie jak: nazwa najenlcy, przedmiot umowy, stawka czynszu,

okres wynajnu. Rejestr Nr 3 nie zawierai numeru um6w. Ponadto stwierdzono, 2e rejestr Nr 3

r6wrie2 nie zawieral wszystkich kontrahent6w kt6ryln szkola wynajrrowala wolne

powierzclxlie w 2017r. np. brak w nim bylo fimy

powyzsze swiadczy o braku sprawowanej nalezytej kontroli nad zawielanytni przez szkolg

umowami cywilnoprawnymi Prawidlowo prowadzony rejestr urn6w powinien byi
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prowadzony i aktualizou'any na biezqco oraz porvinien zawierat odniesienia do dokument6w
finansowych (faktur) j ednostki. ( Str. 35- 46 protokolu kontroli).

Nieprarvidlon'osci * zakresie produkcji 
'1,kon1,*.anej 

* ramach praktl.cznej
nauki za*'odu rv trzech dziarach, tj.: prottukcji rosrinnej, procrukcji z*ierzqcej i przeml.sre
roln1.m,

1 Badajqc dokumentacje opisujqcq pr4jgte zasadl, rachunkorvo3ci, opracon.anq na
podstan'ie przepis6w ustalvy o rachunkon,oSci shvierttzono, ie :

- w polityce rachunkowoscile obowi4zujqcej w jednostce nie okreslono zasad ervidenc ji
wszystkich akty'rv6w obrotowych wyworzonych w ramach produkcji szkrarniowej, przemysre
rolnym i hodorvli zwierzqt przeznaczonych do zbycia lub zu2ycia w ci4gu r2 miesigcy od dnia
bilansowego ( str. 48-50 protokolu kontroli),

- w polityce rachunl<owosci przyjgto nieprawidrowe zasady doryczqce ewidencji inwentarza
zywego, w kt6rej okeilono, 2e ewidencji na koncie 013 ,.pozosrale srodki trware,.podlega
tylko inwentarz zywy pochodzqcy z zakupu. w tym zakesie ustalono, 2e wartosi inwenrarza
zyrvego kt6ry nie jest przeznaczony do zbycia lub zu2ycia w ciqgu 12 miesiqcy od dnia
bilanso*'ego z uwagi na art. 3 ust.r pkt 13 i 15 ustawy o rachunkowosci2o porvinien b1,i
zaliczony do aktyw6w trwalych. Zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy o rachun_kowosci w sprawach
nie uregulowanych ustawq jednostki mogq stosowai Krajowe Standardy Rachur iowosci
wydane przez Komitet Standard6w Rachunkowodci. w przypadku braku odpowiedniego
standardu krajowego, jednostki mogq srosowai Migdzynarodowe Standardy Rachunkowoici.
Dla dzialalnosci rolniczej jest to KSR Nr r2..Dzialalnodd Rolnicza,..2r Zgodnie z definicjq
Krajowego Slandardu Rachunkowosci Nr I2 inwentarz Zywy jest pojgciem zbiorczym dla
zwierzgcych akt,ryr6w trrvalvch i obrotowlrch obejmujqce zwierzg lub zwierzgta narezEce do
tego same lub r6znych stad. wasciwym jest aby ewidencja inwentaza zywego ujmowana byla
na koncie zespolu O ,,Majqtek Trwaiy,,. pozostale zwierzEta kt6re nie spelniajq kryeriunt
wymaganych dla srodk6w trwarych np. zwierzgta mJode w odchowie traktuje siEiako akrywa
obrotowe i powinny byi eiwdencjonowane w zale2nod ci od przeznaczenia: towary. materialy,
produkty. ( Str. 56 protokolu kontroli).

re Palrz przlpis nr 3
20 Patrz przypts nr 4
?r Komunikat Mjnistra Finans6rv z dnia 28 czenvca 2018 r. w sprawie ogloszenia uchwaly Komiteru standard6u.Rachunkowoici w sprawie przyjgcia Krajowego slandardu nJ.r,rri"*"s.i Nr l2 ,,Dzialalnolc tolnjcza,, (Dz.Urz. MF z?olr poz.78) tutttte La I
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2. W zakresie stosowania prryjetych przez jednostkg procedur stwierdzono, Le:

- nie wyceniano aktyw6w obrotowych, kt6re zgodnie z zasad,arni przyjgtymi w pkt. 6 zasad

rachunkowodci ,,metody wyceny akt)!v6w i pasylv6w oraz ustalania wyniku finansowego"

w kt6rym wskazano, ze do wyceny akt)'\i/6w stosuje sig ceng nabycia lub koszt wtworzenia

produktu, nie wy2szy od cen ich sprzeda2y netto na dzieri bilansowy. Nie prowadzono r6wniez

ewidencji koszt6w wytworzenia. W zwiqzku ztym,ze w szkole funkcjonuje Pracownia Zajgi

Praktycznych powstala po przeksztalceniu Gospodarstwa Pomocniczego funkcjonujqcego przy

Zespole Szk6[ Rolniczych CKP, jednostka wykonuje zadania, kt6re dotychczas realizowane

byly przez gospodarstwo pomocnicze. W tego typu jednostkach celowym byloby prowadzenie

ewidencji na kontach zespolu 5 ,,Koszty wedlug typ6w dzialalnoSci i ich rozliczenie".

KoniecznoS6 ewidencjonowania koszt6w tego typu dzialalnodci prowadzonej w formie

jednostek bud2etowych wynika gl6wnie z potrzeby sporz4dzania kalkulacji koszt6w

poszczeg6lnych rodzaj6w uslug na potrzeby ustalania cen. Zgodnie z rozporz4dzeniem

Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia z dnia 13 wzeinia20l7 r. w sprawie rachunkowoici oraz

plan6w kont dla budzetu paistwa, bud2et6w jednostek samorz4du tery.torialnego, jednostek

budzetowych (... )22 konta zespolu 5 ,,Koszty wedlug typ6w dzialalnoSci i ich rozliczenie" slu2q

do ewidencji i rozliczenia koszt6w w ukladzie kalkulacyjnym. Konta zespolu 5 zaleca sie

prowadzii w6wczas, gdy: charakter, rozmiary dzialalnoSci lub organizacja jednostki wymagajq

ustalania struktury koszt6w poszczeg6lnych typ6w lub odmian jej dzialalno6ci, w tym takze

wedlug miejsc ich powstawania oraz gdy w jednostce s4 wltwarzane produkty, kt6rych koszt

podlega kalkulacj i,

- do konta 600 ,,Produkty gotowe i p6tfabrykaty" nie prowadzono ewidencji szczeg6lowej

z podzialem na grupy rodzajowe czym naruszono wewngtrzne przepisy obowi4zuj4ce

w szkole. Zgodnie z zasad4 okeslonq w zalqczniku nr I llykaz i opis kanl syntetycznych l$i?gi

gliwnej konto 600 slu2y do ewidencji zapas6w: wyrob6w gotowych oraz rob6t i uslug

zakoriczonych, lecz nie sprzedanych do korica okresu sprawozdawczego. Na koncie 600

ewidencjonuje sig ryby z wlasnych staw6w hodowlanych przeznaczone na sprzedaz oraz zboia

z wlasnego zbioru. Ewidencjg szczeg6lowq prowadzi sig wedfug: miejsc ich skladowania, os6b

nad kt6rymi powierzono piecze nad nimi i wedlug grup rodzajowych. W tym zakesie ustalono,

2e w jednostce nie prowadzono ewidencji szczeg6lowej z podzialem na grupy rodzajowe. Na

powy2szym koncie ewidencjonowano opr6cz ryb r6wnie? zboza z wlasnych zbior6w, wysiewy,

pasze stanowi4ce karmg dla ryb itp. W zwiqzku z powylszym z tak prowadzonej ewidencji nie

22 Patrz przypis nr l4
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mozna ustalii stan6w pocz4tkowych i koricowych na koniec okes6w sprawozdawczych,

a tak2e jaka jest wartoji poszczeg6lnych produkt 6w przeznaczonvch na sprzeda2. ( Str. 4g-60

protokolu kontroli).

3. w zakresie ewidencji produkcji wykonywanej w ramach praktycznej nauki zawodu

stwierdzono, 2e:

l) w zakresie hodowli ryb

- szkola nie dokonywala kalkulacji koszt6w wyworzenia, nie mo2na stwierdzii pojakiej cenie

ryby zostaly przyjgte na stan konta 600 ,,produkty gotowe i p6lfabrykaty,,. ponadto

stwierdzono, 2e w 2017 roku sporzqdzone zostaly 3 protokoly odlowu/ zarybienia a tylko

zjednego odlowu przyjgto ryby na stan ewidencyjny,

- dokonywano r6wnie2 sprzeduzy narybku kt6ry nie byl wyceniany oraz nie byl ujmowany

w protokolach odlow6w jako przeznaczony do sprzedtLry, a tym samym nie byl
ewidencjonowany na koncie 600 ,, Produkty gotowe i p6lfabrykaty,'.

w zakesie prawidlowodci ewidencjonowania dochod6w ze sprzedazy ryb, kontrolujqcy

stwierdzili,2e spos6b prowadzenia ewidencji na koncie 101 ,,Kasa,,, 132,,Rachunek dochod6w

jednostek budzetowych", 600 ,,Produkty gotowe i p6lfabrykaty,, nie pozwala na ustalenie

rzeczywistych wplyw6w z ty'tulu sprzeda2y ryb i narybka. pod raportami kasowymi nie byio

dowod6w 2r6dlowych KP ,,Kasa przyjmie". Do kasy przyjmowano zbiorczo wartosi sprzedazy

wpisujqc w tredci ,,kasa fiskalna ZSR zbiorczy za ryby". Faktury sprzeda2owe nie zawieraly

deketacji. Na kocie 132 ujmowano przych6d ze sprzeduzy r6znych towar6w w kwotach

lqcznych tym samym nie mo2na bylo okesli6 przychodu ze sprzeda2y poszczeg6lnych

towar6w Na koncie 600 ,,Produkty gotowe i p6lfabrykaty" nie ujmowano wartosciowo

wszystkich ryb przeznaczonych do sprzeda2y,jak r6wnie2 nie prowadzona byla do powyzszego

konta ewidencja analityczna.

Prowadzona ewidencja w zakresie hodowli i sprzedu2y ryb nie pozwala na ustalenie: na jakq

wartosi w 2017 roku wyhodowano narybek i ryby, nie mozna ustali6 wartodciowego stanu

zapas6w ryb, kosa6w poniesionych na hodowlg oraz cen sprzedu2y. Nie ujmowano do

ewidencji (wyrazonych w kilogramach) wszystkich ryb przeznaczonych na sprzeduz.

W ksiggach rachunkowych jednostki brak bylo wyceny aktyvr6w obrotowych. Wyceny ryb
z odlow6w dokonywala komisja wedlug cen rynkowych. w ewidencji ksiggowej przych6d

i rozch6d ewidencjonowano na koncie 600,,produkty gotowe i p6lfabrykaty,,w cenach

rynkowych. Sprzeda2y ryb dokonywano w cenach ustalanych przez dyrektora jednostki po

rozpoznaniu rynku podazy.
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Stwierdzono, 2e w zakresie zarybiania, odlow6w i sprzeduly ryb brak bylo prowadzonej

rzetelnej dokumentacji, kt6ra chociaz w spos6b przybli2ony umoZliwialaby prawidlowe

rozliczenie hodowli.

Zgodnie zKrajowym Standardem Rachunkowo6ci Nr l2 ,, Dzialalnodd rolnicza"23 pkt 6.5. ryby

w momencie odlowienia wa2y sig, co dokumentuje stosowny protok6l lub inny dow6d

i wycenia siq w koszcie wltworzenia, a w przypadku niemo2liwoSci jego ustalenia - w cenie

sprzeddzy netto takiego samego lub podobnego skladnika, pomniej szonej o przecigtnie

osi4gany przy sprzeduly zysk brutto, lub w inaczej ustalonej wartoici godziwej. Przedmiotem

spnedu2y i jednostkq kalkutacyjnq ryb sq: narybek (lekki lub cigzki), koczek, lipc6wki, ryba

handlowa, mierzone w kilogramach przyjmowana na stan ewidencyjny. Ubytki ryb

spowodowane przez, np.'. choroby, rybo2erc6w traktuje sig t rozlicza jak szkody (niedobory)

wyceniajqc je po cenach sprzedt2y netto. ( str. 51-53 protokolu kontroli).

2) w zakesie uprawy zb62

Sprzeda2y zb6z dokonywano w cenach ustalonych wewngtrznie (brak w tym zakresie

stosownego zarz4dzenia Dyrektora jednostki). Natomiast rozch6d z konta 600 ,,Produkty

gotowe i p6lfabrykaty" ujmowano po cenach rynkowych to jest w takich w jakich zbo2a

przyjmowano na powy2sze konto. Ewidencja analilycznazb62prowadzona byla na kartotekach

magazynowych odrgbnie dla poszczeg6lnych rodzaj6w zbbz prze:znaczonych do sprzeda2y jak

r6wnie2 przeznaczonych do wlasnego uzltku. W ksiggach rachunkowych ewidencja zb62

dokon)'rvana byla w nastgpujqcy spos6b:

- na koncie 600 ,,Produkty gotowe i p6lfabrykaty" ewidencjonowano tylko wartoS6 zb62

z wlasnego wysiewu,

- na koncie 310-03 ,,Materialy" ewidencjonowano zboZa przezr.aczor.e na wlasny uzytek.

Dodatkowo na tym koncie ewidencjonowano zapasy takie jak: nasiona przeznaczone do

wysiewu polowego i dodatki do pasz.

Spos6b prowadzenia ewidencji ma koncie 600 ,,Produkty gotowe i p6lfabrykaty" i 310

,,Materiaty" uniemozliwial ustalenie wartoSci poszczeg6lnych rodzaj6w 2b62, nasion

i dodatk6w. W ksiggach rachunkowych ewidencja zb62 dokonywana byla w inny spos6b ni2

ewidencja prowadzona w formie kartotek magazynowych. Kartoteki magazynowe prowadzono

rgcznie z podzialem na rodzaje 2b62, a w wzqdzeniach ksiggowych prowadzono w rozbiciu na

zakup lub wyworzenie. Poryzszy spos6b ewidencjonowania byl niesprawdzalny

23 Patrz przypis nr 2 I
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i uniemo2liwial por6wnanie stan6w kont s).ntetycznych z ewidencjq analitycznq. ( Str. 55-56

protokolu kontroli).

3)w SIE Drodukci i szklamiowei

- nie ustalono zasad ewidencjonowania sadzonek, rozsad, nasion pochodz4cych z zakupu.

Rosliny wyhodowane w ramach produkcji rojlinnej jak r6wniez zakup sadzonek

przeznaczonych do produkcji nie podlegal zadnej ewidencji. Nie mozna bylo ustalii ile
z zakupionych sadzonek wyhodowano roslin przeznaczonych do sprzedt4 z uwzglgdnieniem

ubyk6w. Brak ewidencji w zakesie produkcji szklamiowej uniemozliwial sprawdzenie

wysokosci poniesionych naklad6w jak r6wniez sprawdzenie ilosci wyworzonych
i sprzedanych produkt6w. Brak bylo r6wnie2 wyceny sadzonek, rozsad i chryzantem

przeznaczonych do sprzeda2y. wplyw doch6du ze sprzedat4 wynikal jedynie z obrot6w kasy

fiskalnej i nie byl por6wnywalny z zadn4 ewidencjq, kt6ra powinna by6 prowadzona do tego

typu sprzedazy. Brak ilosciowego przyjgcia upraw szklamiowych (np. chryzantem) na stan

ewidencyjny oraz brak ustalonych cen sprzedazy powodowat dowolnoi6 w rozporz4dzaniu

dochodami jednostki. ( Str. 53-54 protokolu kontroli).

4 WZ sie hodow I ZWt

- dokonywano wyceny inwentarza zywego pochodzqcego tylko z zakupu. Na koniec grudnia

2017r. wartosi zwierz}t pochodz4cych z zaktpu ujgtych w zestawieniu wynosila og6lem

54.622,52 zl ztego:9 kr6w - 31.042 ,52 zl,1 k:rowa mleczna - 3.000,00 zl, 1 buhaj _ I L880,00

zl, I klacz - 8.000,00 zl, I maciora - 700,00 zl. og6lem z g5 sztuk inwentarza zywego

wyceniono tylko zwierzgta pochodz4ce z zakupu w ilosci 13 sztuk. opr6cz zestawienia nie

prowadzona byla inna ewidencja wartoSciowa,

- nie okeslono szczeg6lowych zasad ewidencji inwentarza zrvego kt6re w zaleznosci od

zr6dla pochodzenia nale2y wprow adzi(, zgodnie z zasad4: zwierzgta nablte nale2y wprowadzii
na stan wedlug ceny zakupu lub nabycia, zwierzgta pochodz4ce z wlasnej hodowli
przyjmowane s4 do ewidencji po kosztach wyworzenia, z uwzglgdnieniem przyrostu u'agi

a gdy brak tego kosztu po cenach sprzedaZy netto.

Pozostale zwierzgta kt6re nie spelniai4 kryterium wymaganych dla srodk6w trwalych np.

zvvierzgta mlode w odchowie traktuje sig jako aktywa obrotowe i powinny by6

eiwdencjonowane w zale2nosci od przeznaczeria, jako towary, materiary i produkty.

w szkole nie ustalono zasad dotycz4cych sprzedazy inwentarza zywego. ceny okreslane byly
przez pracownik6w Pracowni zajgo praktycznvch w porozumieniu z dy.ektorem. ceng dla
zainteresowanego rolnika ustalano na podstawie cen rynkowych. w przypadku ubojni
sqzedd|y dokonywano dla tej firmy, kt6ra dawala WZsz4 cene. Brak bylo pisemnych
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dokument6w potwierdzaj4cych rozeznania cen rynku. W wyniku dalszej analizy sprzedtzy

inwentarza 2ywego stwierdzono, 2e sprzederl poszczeg6lnych rodzaj6w zwierzqt dokonlnvana

byla w r62nych cenach. Nie mo2na bylo skonfrontowai czy jednostka dolo2yla wszelkich

starari aby uzyska6 jak najwyZsze dochody ze sprzeddily inwentarza Zywego. Stosowany

w kontrolowanej szkole system ewidencji inwentarza 2ywego prowadzi do znieksztalcenia

sytuacj i maj4tkowej jednostki poprzez brak wyceny akt,'w6w trwalych i aktyw6w obrotowych

do kt6rych nale2alo zaliczy,(, inwentarz Zywy.

Prowadzona przez szkolg dzialalnodi rolnicza cechuje sig odmiennoSci4 i zloZonodci4

zdarzeri gospodarczych w zwiqzku z tym skladniki maj4tku zwi4zane z dzialalnoici4 rolnicz4

powinny byi wla(ciwie sklasyfikowane gdyz rplpva to na przyjgtq metodg wyceny

iw konsekwencji na oceng sytuacj i maj4tkowej. W celu okredlenia zasad wyceny i ujmowania

aktyw6w biologicznych oraz niebiologicznych produkt6w rolniczych, ustalania przychod6w

i koszt6w dzialalnoSci rolniczej oraz okeilenia zakesu informacj i na temat dzialalnoSci

rolniczej prezentowanej i ujawnianej w sprawozdaniu hnansowym mo2na posilkowai sig

wytycznymi Krajowych Standard6w Rachunkowo6ci Nr 12 ,, Dzialalnoii Rolnicza"2a.

Ponadto w celu uniknigcia zarzrltlu niegospodarno5ci powinien Pan ustalii zasady sprzeduZy

produkt6w wykony.wanych w ramach praktycznej nauki zawodu w celu osi4gnigcia jak

najwy2szych dochod6w. (Str. 56-59 i I I 8- l 19 protokolu kontroli).

W zakresie prawidlowoSci naliczenia wysoko5ci oplat za internat stwierdzono, 2e

dla wszystkich uczni6w naliczano oplatg za intemat w pelnej wysoko6ci pomimo tego, ze nie

zamieszkiwali przez caly miesiqc. W przypadkach kiedy uczeri nie mieszkal caly miesiqc

(zgodnie z zakwaterowaniem w ksigdze meldunkowej) nie zwracano odplatnoSci za irl]'ernat.

Zwrotu dokonywano tyko w przypadku kiedy uczniowie, wyjezdzali na zorganizowane

zgrupowania. W takich przypadkach wplatg pomniejszano na podstawie pisemnej proSby. Brak

pomniejszania wplat za intemat w przypadku nieobecno6ci wychowank6w bylo niezgodne

zalqcznikiem nr 4 do Uchwaty Nr XXI)V473/16 Rady Miasta Bialystok z dnia 19.12.2016 r.

w sprawie ustalenia wysokoSci oplat za korzystanie z niekt6rych obiekt6w u2yecznoSci

publicznej Miasta Bialegostoku2s ( obowi4zujqcej w kontrolowanym okesie), kt6ry m6wi, ze

jeaeli wzef, z uzasadnionych powod6w nie m6gl przebywai w intemacie oplaty sq liczone w

wysokoSci proporcjonalnej do czasu faktycznego pobl'tu. Zapisy powyZszej uchwaly zostaly

2a Patz przypis w 2l
25 Uchwala Nr XXIX473/16 Rady Miasta Biatystok z dnia t9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokosci
oplat za korrystanie z niek6rych obiekt6w u|tecmo$ci publicaej Miasta Bialegostoku ( Dz. Urz Woj. Podl. z
2016 poz. 4937)
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uchylone w drit 22.03.2019r. w zwi4zku z wejsciem w zycie z dniem 01.04.2019r. uchwaly
Nr VII/97/19 Rady Miasta Bialystok z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokodci

oplal za korzystanie z niekt6rych obiekt6w uzlecznodci publicznej Miasta Bialegostoku26.

obowi4zui4ce obecnie zapisy uchwaly nie regului4 oplat za zakwaterowanie w internatach

funkcjonui4cych przy szkolach prowadzonych przez Miasto Bialystok w zwi4zku z powyzszym

dyrektor szkoly zobowi4zany jest do ustalenia powy Zszych zasad w wewngtrznych przepisach.

( Str. 6l -65 protokolu kontroli).

W zakresie poprawno5ci ewidencjowania i oplacania nale2noSci za *yilrwienie
stwierdzono, 2e:

- spos6b prowadzenia ewidencji ,,2ywieniowej,, tj. ksiggi kontowej w podziale na

poszczeg6lnych uczni6w w zakresie korzystania z wyzywienia uniemozliwial sprawdzenie

poprawnosci naliczenia wysokodci wnoszonych wlat za wy2ywienie. obiady jak r6wnieZ

calodzienne wyzywienie finansowane bylo z roinych 2r6del, oplacan e przez uczni6w

i opiekun6w, oplacane przez odrodki pomocy spoiecznej, refundowane przez kluby sportowe,

radg rodzic6w.

Stwierdzono, 2e

z calodziennego wyzrvienia czy tylko z obiad6w. Z ewidencji nie wynikalo kto ponosi

odplatnosi za wyzywienie i w jakiej wysokodci, tym samym nie mo2na bylo ustalii zr6del

finansowania. Ewidencja nie zawierala danych dotycz4cych wysokosci odplatnosci, wysokosci

odpis6w i daty zaplaty. Ponadto stwierdzono, Le na dzien 31.12.2017 roku wedlug zestawienia

sporz4dzonego przez gl6wn4 ksiggow4 99 uczni6w posiadalo zobowi4zania wobec szkoly
z tytulu 2yrvienia na kwotg 6.399,44 zljak r6wnie2 wyst4pily zobowi4zania wobec uczni6w na

kwotg og6lem 2,809,48 zl.

Jednostka nie naliczala odsetek od nieterminowych platnosci. Szkola, jako jednostka

budzetowa, zobowipana jest do stosowania przepis6w ustawy o finansach publicznych i na

mocy tej ustawy zobowiqzana jest do naliczania i ewidencjonowania w swoich ksiggach

rachun-kowych odsetek od nieterminowych platnoSci. Brak naliczenia i dochodzenia odsetek

za zrlokg od nieterminowej wplaty, mo1e narazi( szkolg na postawienie zarzutu naruszenia

dyscypliny finans6w publicznych, gdyz odsetki za zwlokg - zgodnie z definici4 - stanowiq

naleznodci pienigzne, kt6re ujmuje sig w ksiggach rachunkowych w momencie ich zaplaty,lecz

26 Uchwala Nr vll/97l19 Rady Miasta Bialystok z dnia 25 lurego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokosci oplat za
korzystanie z niektorych obiekt6w uz)1ecznoSci publicznej Miaita Bialegosto'k \ (Dz. tJrz. Woj. i,odl. z 2oi9 poz.r39r)

prowadzona ewidencja nie zawierala informacji czy uczei korzysta
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nie p62niej niz pod datq ostatniego dnia kwartalu w wysokodci odsetek naleZnych na koniec

tego kwartalu. ( sSr. 65-69 protokolu kontroli).

W zakresie klasyfikowania wydatk6w do wla5ciwych podzialek klasylikacji

budietowej w odniesieniu do obowipuj4cych w tym zakesie przepis6w rozporz4dzenia

Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochod6w,

wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodzqcych ze irodel zagraticznych2l

stwierdzono, 2e nieprawidlowo dokonywano zakwalifikowania wydatk6w i dochod6w, np.:

- zakup mebli do sal lekcyjnych, sekretariatu i biblioteki na kwotg 33.948,00 zl ujgto

w rozdziale 80140 ,, Intematy i bursy szkolne". Zakup powy2szych mebli nie byl zwiqaar,y

z wyposaZeniem intematu w zwipku z tym nie mo2na bylo tego wyda&u uj4i w powyzszym

rozdziale,

- wydruk ulotek ujgto w paragrafie 4210 ,, Zakap material6w i wlposa2enia" a nie jak winno

by6 w paragrafie 4300 ,, Zakup uslug",

- wplywy ze sprzedrzy zlomu ujgto w paragrafie 0830 ,, Wplywy z uslug" a nie jak winno byi

w paragrafie 0970 ,,Wplywy z rolnych dochod6w",

- sprzedu2 drodka trwalego (przyczepy) ujgto w paragrafie 0830 ,, Wplywy z uslug" a nie jak

winno by6 w $ 0870 ,,Wplyrvy ze sprzeda2y skladnik6w maj4tkowych",

- zakup zbiomika na paliwo ujgto w paragrafi e 4210 ,, Zakup material6w i wyposazenia" a nie

jak winno byi 6060 ,,Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych",

- zakup brony talerzowej zaewidencjonowanej na koncie 0l I ,,Srodki trwale" ujgto w paragrafie

4210 ,,Zakq material6w i wyposaZenia" a nie jak winno byd 6060 ,,Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek budzetowych",

- zakup przyczepy cig2arowej zaewidencjonowanej na koncie 011 ,,Srodki trwale" ujgto

w paragrafie 4240 ,, Zakup pomocy dydaktycznych (...) a niejak winno byi 6060 ,,Wydatki na

zakupy inwestycyjne j ednostek budZetowych",

- wplylvy ze sprzedu2y sadzonek i kwiat6w ujgto w rozdziale 80130 ,,Szkoly zawodowe"

stanowi4ce lwtylvy ze sprzedztly wyrob6w wykony,vanych w ramach praktycznej nauki

zawodu, kt6re nale2alo zakwalifikowai do rozdzialu 80140 ,,Centra ksztalcenia

ustawicznego. .. ". ( Str. 73-74 protokolu kontroli).

27 Rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 2 marca 20 t0 r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w,

wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodz4cych ze irbdel zagranicznych ( Dz. U. 22014r.,
poz. 1053)
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w zakresie wyplaty wynagrodzeri i dokumentacji kadrowo-placowej nauczycieli

stwierdzono, ie:

- akta osobowe prowadzone byly z naruszeniem obowi4zui4cych w tym okesie przepis6w

rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu

prowadzenia przez pracodawc6w dokumentacji w sprawach zwi4zanych ze stosunkiem pracy

oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.2s ( obecnie Rozporzqdzenie Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej a dnia l0.l2.20lgr. w sprawie dokumentacji

pracowniczei)2e. w aktach osobowych pracownik6w brak bylo dokument6w przyznajqcych

wysokoSi dodatk6w motywacyjnych, za opiekuna staZv, za trudne warunki i za

wychowawstwo. Ponadto nie zawsze w aktach osobowych znajdowaly sig dokumenty

potwierdzai4ce stopieri nadania awansu zawodowego, czy przyznanie nagrody jubileuszowej,

- w angazach nauczycieli nie wskazywano ilosci tygodniowego obowi4zkowego wymiaru

godzin zajg6 dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych,

- w kartotekach wynagrodzeri wydrukowanych z programu vulcan piace optivum nauczyciele

mieli wykazane inne pensum niz wynikalo to z przepis6w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. Karta nauczyciela3o np. nauczycielowi biblioteki w kartotece wynagrodzefl wykazano

l8 godzin natomiast zgodnie zKart4 nauczyciela pensum nauczyciela bibliotekarza wynosi 30

godzin,

- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe naliczano z innego pensum niz wynikalo to

z osobistej stawki zaszeregowania nauczyciela np. godziny ponadwymiarowe dla kierownika

intematu obliczono na podstawie pensum za 18/18 a nie jak winno by6 z pensum 30i30.

Powy2sze jest niezgodne z uchwalq Nr LXl787l10 Rady Miejskiej Bialegostoku z dnia 25

puldziemika 2010r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (...)ir tj.
paragrafu 16 pkt. 7, z kt6rego wynika,2e wynagrodzenie za jedn4 godzing ponadwymiarow4

ustala si9 dziel4c stawkg wynagro dzenia zasadniczego wynikaj4c4 z osobistego zaszeregowania

28 Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawc6w dokumentacji w sprawach zwi4zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika ( Dz. U.Nr 62, poz.286 ze zm)
2e Rozporz4dzenie Ministra Rodziny, 

-Pracy 
i Polityki Spolecznej z dnia 10.12.2018r. w sprawie dokumentacji

pracowniczej ( Dz. U.22018r.. pol.2369)
'u Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Kana Nauczyciela ( Dz. U. z2}lgr. poz.967 ze zm.)3r Uchwala Nr Lxl787l10 Rady Miejskiej sialegostoku z dnia 25 paidziemika 20lo r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli okre3lajqcego wysoko6i i szczegdlowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunli pracy oraz niekt6rych inny"ir siludriko*
wynagtadzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i plac6wkach oswiatowych prowadzonych przez Miasto
Bialystok
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32 Patrz przypis nr 30
33 Rozporzqdzenie Ministra Edukacj i Narodowej z dnia 26 czerwca 200 I roku w sprawie szczeg6lowych zasad

ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pienigznego za urlop wlpoczynkowy nauczycieli ( Dz. U. z 2001r. Nr
7 I , poz. 737 ze zm-)

2l

nauczyciela z uwzglgdnieniem dodatku za warunki pracy przez miesigczn4 liczbg godzin

tygodniowego obowipkowego wymiaru godzin dydaktycznych,

- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyplacano nieprawidlowo jako Sredni4

miesigczn4 godzin obliczonq na podstawie danych zawartych w arkuszu organizacyjnym a nie

za faktycznie zrealizowane godziny, kt6re powinny pokrywad sig z zajgciami

udokumentowanymi w prowadzonych dziennikach lekcyjnych,

- wynagrodzenie za czas urlopu w lipcu i w sierpniu wyplacono nieprawidlowo obliczaj4c ze

Sredniej liczby godzin miesigcznych Sredni4 liczby godzin za miesiqce od wrzeSnia do maja

(co oznacza,2e wyliczono Sredniq ze Sredniej ).W okesie ferii zimowych wyplacono Srednie

godziny ponadwymiarowe (stale-miesigczne) a nie jak winno byi wynagrodzenie za czas

urlopu.

Zgodnie z art.64 ust. 1 Karty Nauczyciela32, nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w kt6rej

w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysluguje urlop wypoczynkowy

w wymiarze odpowiadaj4cym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Termin,,ferie szkolne"

obejmuje zatem zar6wno ferie zimowe jak i letnie. Nauczyciele w czasie ferii zimowych

wykorzystujq urlop odpowiadaj4cy 2 tygodniom, natomiast w ferie letnie urlop trwa od

nastgpnego dnia po zakofczeniu zajg6 szkolnych do dnia zakofczenia roku szkolnego, tj. do 31

sierpnia. Na podstawie art. 65 Karty Nauczyciela, nauczyciel zatrudniony w szkole, w kt6rej

w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu

w ostatnim dniu poprzedzaj4cym ferie szkolne za kt6re przysluguje wynagrodzenie obliczane

na podstawie paragrafu 4 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia26 czerwca200l

roku w sprawie szczeg6lowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pienig2nego

za urlop wypoczynkowy nauczycielis3, kt6ry zobowiqzuje do wyliczenia przecigtnej liczby

godzin ponadwymiarowych i zastgpstw doraZnych odrgbnie dla miesi4ca czerwca i odrgbnie

dla miesigcy lipiec - sierpief ( przecigtna liczba godzin ponadwymiarowych i zastgpstw

dora:2nych jest jednakowa dla obydwu tych miesigcy). Zgodnie z treSci4 uy2ej powolanych

przepis6w wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajqcia dodatkowe oblicza sig

mno24c przecigtn4 miesigcznq liczbg godzin z okresu miesigcy danego roku szkolnego

poprzedzaj4cych miesi4c rozpoczgcia urlopu,



- ustalono, ze bezpodstawnie przyznal Pan sam sobie dodatek za trudne warunki pracy i dodatek

za opiekuna stazu na rok szkolny 201612017 i 201712018r. Razem w latach 2016-2018

wypiacono kwotg 21.168,00 zl. Zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorzqdzie gminnym3a kierownik urzgdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika slu2bowego

w stosunku do pracownik6w urzgdu oraz kierownik6w sminnych iednostek orqanizacyinvch.

W przypadku szk6l prowadzonych przez jednostkg samorz4du terytorialnego w stosunku do

dyrektora szkoly czynnoSci z zakesu prawa pracy wykonuje organ jednostki samorz4du

teryorialnego, prowadz4cy szkolg. W zwiqzku z poryZszyrn dyrektor szkoly nie moZe

wykonywai czynnoSci w zakresie przyznawania skladnik6w wynagrodzenia wobec samego

siebie. W zwiqzkl z tym, 2e dodatek za trudne warunki i dodatek za opiekuna staZu zostal

wyplacony bez podstawy prawnej powy2sze kwofy musi Pan zwr6ci6 na konto dochod6w

jednostki samorz4du terytorialnego. ( Str. 74-81 protokotu kontroli).

W zakresie wyplaty wynagrodzeri i dokumentacji kadrowo-placowej pracownik6w

administracji i obslugi stwierdzono, 2e:

- w regulaminie wynagradzania nie okreslono w spos6b jednoznaczny czy pracownikom

przysluguje premia regulaminowa czy uznaniowa, co skutkowalo tym, 2e niejednokotnie

wyplacano pracownikom premig regulaminow4 kt6ra miala charakter uznaniowoSci,

- w angaZach wskaz)"wano inne stanowiska niZ to wynikalo z arkusza organizacyjnego szkoly,

- w umowach o pracA pracownik6w wskazywano r62ne okresy rozliczeniowe. Okes

rozliczeniowy przyjmowano jednomiesigczny jak r6wnie2 trzymiesigczny. Niesp6jnoSi

zapis6w w tym zakresie powoduje brak mo2liwodci rozliczenia godzin nadliczbowych,

- pracownikom zatrudnionym na tych samych stanowiskach przyznawano r62ne kategorie

zaszeregowania. W regulaminie wynagradzania nie okreSlono przedzialu kategorii

zaszeregowania dla poszczeg6lnych stanowisk od najnizszej do najwyzszej. W zwipku z tym

zaistnialy s)'tuacje, 2e kategorie zaszeregowania byly wylsze niz te, kt6re wynikaly

z regulaminu,

- zdarzaly sig przypadki, 2e nie prowadzono pelnej ewidencji czasu pracy pracownika na

podstawie kt6rego dokonyrvano rozliczenia godzin nadliczbowych. ( Str. 81-86 protokolu

kontroli).

W zakresie wyplat wynagrodzei bezosobowych stwierdzono, 2e:

- w umowach nie doprecyzowano czynnosci zlecenia, nie okredlono na jakich kierunkach

obowi4zywaly realizowane zlecenia. Nie moZna bylo ustali6 czy czynnosci wykonywane

3a Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym ( Dz. U. z 2}lgr., poz. 506 )
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w ramach um6w cywilnoprawnych s4 prowadzone w zakrcsie dzialalnodci statutowej szkoly,

poniewaz statut nie zawierat szczeg6lowej informacj i w zakresie organizacji i zasad dzialania

CKP,

- nie prowadzono ewidencji czasu pracy w zwiqzku z tym nie mozna bylo stwierdzii w jakich

dniach i w jakich godzinach zlecenia te byly wykonywane. Obowipek rejestrowania czasu

pracy zleceniobiorc6w obowi4zuje od dnia I stycznia21lT roku i powinien wynikac z zawartej

umowy ( art. 8b ustawy z dnia 10 pu2dziemika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za

praca35;,

- nie przedstawiono rachunk6w na podstawie kt6rych mo2na bylo stwierdzii ilodi

przepracowanych godzin. Jako nieprawidlowy nale|y uznad zapis w umowach

w chwili ich zawierania o tre6ci: ,,praca umowna zostala wykonan a" gdyL w dniu podpisania

umowy prace nie zostaly jeszcze zrealizowane,

- wicedyrektor szkoly zawarl z Panem umowg zlecenie. Wicedyrektor nie jest osob4 wladciwq

do zawierania um6w z dyrektorem szkoly, gdy? zgodnie zart.33 ust.5. ustawyzdnia8 marca

1990 r. o samorz4dzie gminnyms6 to kierownik urzgdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika

sfu2bowego w stosunku do pracownik6w urzEdu oraz kierownik6w gminnych jednostek

organizacyjnych. W powy2szym przypadku nale2alo zwr6cii sig do organu prowadz4cego

o wyra2enie zgody na mo2liwoS6 zawarcia takiej umowy. ( Str. 86-89 protokolu kontroli).

Stwierdzono szereg nieprawidlowo5ci w zakresie poprawno3ci wypelniania kart

drogowych tj. :

- w karatach drogowych iloSi wpisywanych kilometr6w przejechanych do r62nych

miejscowodci r62nila sig od odteglodci wytyczonych na mapach. R62nice w odlegloSciach

wynosily nawet do 200 km,

- w kartach drogowych nie wypelniano wszystkich wymaganych rubryk d. brak bylo pieczgci

jednostki organizacyj nej, podpisu osoby zlecajqcej wyjazd i stwierdzaj4cej przyjazd, danych

gdzie tankowano paliwo i dokumentu tankowania paliwa, podpisu osoby wystawiajqcej kartg,

daty powrotu/wyj azdu/przyjazdu, podpisu osoby sprawdzajqcej karty drogowe. Nie wpisyrano

trasy wyj azdu sluZbowego,

- karty drogowe pobierano w dniach kiedy dokonywano tankowania w celu wpisania ilo6ci

pobranego paliwa do karty drogowej i w tych dniach dokonywano r6wnie2 calodziennego

rozpisania przejechanych kilometr6w r6wnie2 z poprzednich dni. W zwipku z tym nalezy

stwierdzid, 2e karty drogowe nie byly prowadzone na bieZqco.

35 Ustawa z dnia l0 paZdziemika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracA (Dz. U. z20l8r. poz.217'7)
36 Patrz prrypis nr 34
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Powy2szy spos6b prowadzenia kart drogowych jest nierzetelny, niesprawdzalny i moZe

wskaz)"wai na wykorzystanie samochodu do cel6w niezwi4zanych z wykonywaniem

obowiqzk6w slu2bowych. Skutkiem powyZszych nieprawidlowoSci byl w szczeg6lnoSci brak

nale4rtego nadzoru ze strony przelo2onych. ( Str. 89-93 protokolu kontroli).

W zakresie ewidencjonowania paliwa stwierdzono, 2e:

- ewidencja paliwa odbywala sig niezgodnie z obowi4zuj4cymi zasadami ujgtymi w polityce

rachunkowoici w kt6rych wskazano, 2e ewidencja prowadzona do konta 310 ,,Materialy

i Towary" powinna umo2liwi6 dokladne sprawdzenie przychodu i rozchodu poszczeg6lnych

skladnik6w. Zakup oleju napgdowego kt6ry przechowywany byl w zbiomiku na paliwo

ewidencjonowano w urzqdzeniach ksiggowych na koncie 310-04 razem z innymi aktyrvami,

tj.: nawozami i Srodkami ochrony roSlin.

W przypadku tankowania samochod6w na stacji paliw (bgdqc w trasie) zakup oleju

napgdowego ewidencjonowano bezpo6rednio w koszty. Zakup benzyny do samochod6w

osobowych nie podlegal ewidencji magazynowej i ksiggowany byl bezpoSrednio w koszty.

Rozch6d oleju napgdowego z magazynu (zbiornika) odbywal sig w r62nych cenach tj. wedlug

ceny nabycia z ostatniej faktury, dredniej ceny ustalonej stosunkiem wartoSci sprzedu2y do

iloSci zapasu. Zasady ewidencji rozchodu oleju napgdowego nie zostaly unornowane

w wewngtrznych przepisach jednostki. ( Str. 90 protokolu kontroli).

W zakresie ewidencjonowania towaru w magazynach stwierdzono, ie:

- na stan magazynowy nie przyjmowano towar6w kt6re zgodnie z obowi4zuj4cq instrukcjq

podlegaly ewidencji magazynowej,

- nie okeSlono metody wyceny rozchodu towar6w z magazynl. ( Str. 93-94 protokotu

kontroli).

W zakresie Zakladowego Fundusz Swiadcze6 Socjalnych stwierdzono, ie:
- wyplaty Swiadczeri uzaleZniano od wymiaru etatu, a niejak winno byi od sytuacj i Zyciowej,

rodzinnej i materialnej,

- dokonywano zapo2yczefi Srodk6w z Zakladowego Fundusz Swiadczeri Socjalnych ,

- zdarzaly sig przypadki, 2e przyznania Swiadczeri dokonywal Pan z pominigciem opinii

powolanego zespolu do spraw funduszu dwiadczefi socjalnych, np. dofinasowanie do kamet6w

na mecz Jagiellonii. Zgodnie z faktur4 nr I I /07IKRW2017 z dnia 03.07 .2017 na kwotg

1.440,00 zl zakupiono 5 kamet6w. Odbi6r kamet6w nie zostal pokwitowany. Ustalono, 2e

karnety zostaly zakupione dla Pana i rodziny kadry zarz4dzaj4cej pracuj4cej w szkole. Komisja

Socjalna nie zatwierdzila powyzszego wydatku w zwi4zku z lym nale|y stwierdzi6, ze
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samodzielnie podj4l Pan decyzjg o dofinasowaniu Swiadczeri dla 5 pracownik6w w tym dla

siebie samego,

- wyplatg zapomogi losowej pracownikowi szkoly w zwi4zku z poZarem podpisal jedynie Pan

bez decyzji Komisji Socjalnej.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 04.03.1994r. o zakladowym funduszu Swiadczeri socjalnych3T

administrowanie Srodkami funduszu nale2y do pracodawcy. Bezspomym jest, ze z ustawy

wynika obowi4zek dla pracodawcy utworzenia takiego funduszu przy zaistnieniu wskazanych

w niej okolicznoSci art. 1ust. 1art.3 ust. I orazart.5 ust. l ustawy o zfSs. Pracodawca nie ma

natomiast swobody w dysponowaniu Srodkami gromadzonymi na tym funduszu, nie moZe

zatem samodzielnie podejmowai decyzji o wydatkowaniu Srodk6w lecz musi rodzaj wydatku

uzgodnid z upowa2nionym podmiotem, kt6ry sam Pan do tych cel6w powolal, tj. z zespolem

do spraw funduszu Swiadczei socjalnych.

Ponadto bior4c pod uwagg nierzetelnie prowadzon4 politykg kadrowo - placow4 w programie

Vulcan Place Optivum w zakresie wykazywanych etat6w nauczycieli nie bylo mo2liwe

ustalenie faktycznei przecigtnei liczby zatrudnionych w 201 7 roku. Pomimo tego, 2e jednostka

podczas czynno3ci kontrolnych przedstawila wyliczenie wielko6ci Srednich etat6w

pracownik6w szkoly z podzialem na poszczeg6lne miesiqce w oparciu o program Vulcan Place

Optirum jednak nie mo2na jednoznacznie stwierdzi6,2e przedstawione dane byly prawidlowe.

W dokumentacji 2r6dlowej przedstawionej kontroluj4cym wystgpowaly niesp6jne zapisy co do

wymiaru etatu. W programie z kt6rego wyliczono drednie zatrudnienie nauczycieli mieli oni

przyporz4dkowane inne pensum ni2 faktycznie realizowali. W zwiqzku z powyzszym nie

moZna ustalid czy wysoko66 odpisu za 2017 rok zostala naliczona prawidlowo zgodnie

z paragrafem I rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie sposobu ustalania przecigtnej Iiczby zatrudnionych, kt6ry m6wi, 2e w celu naliczania

odpisu na zakladowy fundusz dwiadczei socjalnych w mySl kt6rego podstawg naliczania

odpisu, o kt6rymmowawart.5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu

Swiadczei socjalnych, stanowi przecigtna planowana w danym roku kalendarzowym liczba

zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w koricu roku do faktycznej przecigtnej liczby

zatrudnionych, obejmuj4ca pracownik6w zatrudnionych w pelnym i niepelnym wymiarze

czasu pracy (po przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy). ( Str. 96-99 protokolu kontroli).

r? Ustawa z dnia 04.03.1994r. o zakladowym funduszu Swiadczefi socjalnych ( Dz. U. 22018r, poz. 1316 ze zm.)
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Dokonujqc analizy danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym
i sprawozdaniach budZetowych stwierdzono, 2e:

- w bilansie za 2017 rok wykazano nieprawidlowe dane. w pozycji aktyw6w wykazano

nale2nosci kr6tkoterminowe niezgodne z ewidencjq ksiggowq. ponadto wykazano naleznosci

co do kt6rych nale2alo utworzy6 odpis aktualizujqcy. w 2017 roku nieprawidlowo

dokonywano umorzenia srodk6w trwalych jak r6wnie2 nie moZna ustalii samej wartosci

Srodk6w trwalych w zwiqzku z tym w bilansie w pozycji A. Aktywa trwale wykazano

niewiarygodne dane. Niewiarygodne dane wykazano r6wnie2 w pozycji B. Aktywa obrotowe
gdy2 nie wszystkie aktywa obrotowe byly wyceniane i ujmowane w ewidencji ksiggowej. po

stronie pasyw6w bilansu w pozycji C wykazano zobowi4zania niezgodne z ewidencjq

ksiggow4. Nale2nosci i zobowiqzania wykazane w sprawozdaniu finansowym (bilansie) r6zni4
sig od nale2noSci i zobowi1zafi ujgtych w zestawieniu sald i obrot6w za okres od dnia
01.01.2017 do dnia 12.31.2017r. sporz4dzonym w systemie ksiggowym Vulcan w dniu
l9' 10.2018r' w zwiqzku z powzszyo- wynik finansowy zoslal ustalony nieprawidlowo,
- w sprawozdaniu Rb -28s z wykonania planu wydatk6w bud2etowych sporzqdzonym za okes
od 0l'01.2017 do 31.12.2017r. w rozdziale g0130 ,,szkoly zawodowe', w paragrafie 4110

,,Skladki na ubezpieczenia spoleczne" oraz w rozdziale g0140 ,,centra ksztalcenia

ustawicznego i praktycznego oraz osrodki doksaalcania zawodowego" w paragrafie 4ll0
,,Skladki na ubezpieczenia spoleczne" wykazano dane niezgodne z ewidencja ksiggow4.

R62nica w wydatkach pomigdzy ewidencjq ksiggow4 a sprawozdaniem w/w rozdzialach
wynosila 1.142,52 zl,

- w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatk6w bud2etowych jednostek samorz4du

terlorialnego oriz w sprawozdaniu Rb-34S z wykonania dochod6w i wydatk6w na rachunku

o kt6rym mowa w art.223 Ltst. l ustawy o finansach publicznych38 wykazano dane dotycz4ce
zobowiqzan i nale2noSci niezgodne z urz4dzeniami ksiggowymi.

Jak wynika z art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowosci3e jednostki obowi4zane sq stosowai przyjgte

zasady (politykg) rachunkowosci, rzetelnie i jasno przedstawiajqc sytuacjg majqtkow4

i finansow4 oraz wynik finansowy. w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji

majqtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostka jest obowiqzana przedstawiai
wszelkie dodatkowe informacje konieczne do spelnienia tego obowi4zku w informacji
dodatkowej. wszystkie dane ujgte w bilansie jak r6wnie2 w informacji dodatkowej powinny
byi zgodne z urz4dzeniami ksiggowymi zgodnie z art. 24 ustawy o rachunkoworici w kt6rym

38 Patrz przl,pis nr 5
3e Patrz pr4pis nr 4
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zapisano, ze ksiggi rachunkowe powinny byi prowadzone rzetelnie, bezblgdnie, sprarvdzalnie

i biez4co. Ksiggi rachunkowe uznaje siE za rzetelne, je2eli dokonane s' nich zapisl

odzrvierciedlajq stan rzeczyrvisty.

odpowiedzialno !;t za sporzqdzenie sprawozdania finansowego nale2y do zadafl kierownika

jednostki, jak o tym stanowi art.4 ust. 5 ustawl'o rachunkowo6ci'

Zgodnie z arl. 18 pkt.2 ustauy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie

dyscypliny finans6w pubticznych naruszenienr dyscypliny finans6w publicznycha(' jest

,*rykazywanie w sprawozdaniu budzetowym danych niezgodnych z danymi wynikaj4cymi

z ewidencji ksiggorvej. ( Str. 102-108 i str. 70-71 protokolu kontroli)'

W zakrcsie nale2noSci i zoborvi4zafi stwierdzono, 2e:

- do dnia 14.01.2019r. nie uregulowano nale2nodci w kwocie 41.288,10 zi kt6re na dziei

31.12.2017r. s4 nale2nosciami szkoly. z powyzszej kwoly na drogE postgpowania s4dowego

skierowano dw6ch dluznik6w tj. _,nale2nodi kwocie993,84zli fimra

nale2no(i na kwotg 25.487,09 zl. Jak wynika z zestawienia sporzqdzanego przez gl6w'nq

ksiEgowq niekt6re naleznodci pozostaj 4 w ksiEgach rachunkowych szkoly od 201 1r. Nale2noSci

dotycz4 najmu pomieszczeri, powierzchni jak r6v,'nie2 nale2noSci z b4u1u 2ywienia

i zakwaterowania uczni6w. W ewidencji ksiggowej wiele nale2nosci dotyczy uczni6w, kt6rzy

ukonczyli szkolg lub odebrali dokumenty i nie s4juz uczniami szkoly,

- nie uregulowano zoborvi4zari szkoiy na kwotg 3.452,83 zl kt6re dotyczyly zobowiqzari

z tytulu r62nych nadplat kontrahent6w i uczni6w szkoly, kt6re jak wskazala gl6wna ksiggowa

datowane s4 od 2008 roku i do drlia zakoiczenia konlroli nie zostaly rozliczone.

- nie dokonywano odpis6w aktualizujqcych nale2nosci nieuregulowanych jak i t1'ch

skierowanych na drogg postgpowania sqdowego, kt6re zgodnie z ustaw4 o rachunJ<owoScial

powinny by6 dokonane nie p6zniej ni| na dzieh bilansowy z zachowaniem zasady ostroznorlci

tj. urealnienienr ich wysokosci z uwzglgdnieniem stopnia praw'dopodobieristwa ich zaplaly

przez dlu2nik6w.

w mysl oborvi4zuj4cych przepis6rv jednostki organizacyjne naleZ4ce do sektora llnans6u'

publicznych zgodnie z art. 42 ust. 1 i 5 oraz art. 44 ustawy o finansach publicznycha2 Inaj4

obowi4zek ustalai przypadajqce irn nale2nodci pienigZne, w tym maj4ce charakter cywilno -
prawny oraz terninowo podejmowai w stosulrku do zoborviqzanych czynnoSci zmierzaj4cych

a0 ustawa z dnia l7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6rv publicznych ( Dz U'

z2018t. poz. 1458 ze zn.\
at Patrz przypis 4
a2 Patrz przypis 5

27



do wykonyu'ani a zobowi4zania. Rozrachunki i rozliczenia ujgte w ksiggach rachunliowych
pozostajq wykazane na kontach a2 do chwili ich likwidacji, kt6ra moze naslqpii m.in. w drodze:
- zaplaty ( dobrorvolnej lub na skutek przeprowadzenia postqpou,ania egzekuci,jnego).
- potrqcenia rvzajemnych nale2nodci i zobowi4zah,

- umorzenia,

- przedawnienia.

W zakresie analizy nale2no5ci wykazanych w sporzqdzonym przez gl6wn4 ksiggowq
zestawieniu wynika, ze w kontrolowanej szkore wyst4pily nare2noici kt6rych stopieri
prawdopodobienstwa ich zapraty jest znikomy. w zwi4zku z pow*szym nare2aro utworzyi
odpis aktualizui4cy naleznosci. okoricznosci, k16rych zaisrnienie skutkuje dokonaniem odpisu
aktualizujqcego, zostaly okesrone w art. 35b ustawy o rachunkowoscia3. Z przepis6w tam
zawarlych wynika, 2e odpisy aktualizuj4ce tworzy siE na nare2nosci, w stosunku do kr6rych
istnieje duze prawdopodobieristwo, ze nie zostanq uregulowane. 54 to m.in. nale2nosci od
dlu2nik6w postawionych w stan likwidacji rub upadlosci, naleznosci kwestionowane przez
dlu2nik6w, nale2nosci przeterm inorvane rub nieprzetemrinowane o znacznym stopniu
prawdopodobieristwa niesci4garnosci - w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej
dzialalnoSci lub slrukturE odbiorc6w.

odpisy aktualizui4ce s4 nieodlqcznym erementem kazdej wyceny bilansowej naleznoici.
obowiqzek ich tworzenia powstaj e zar6wno z zasad nadrzgdnych rachunkowosci czyri: zasacra
rzetelnego i prawdziwego obrazu oraz zasada ostt oinoici, jak i
obowi4zujqcych rachunkowosi. Sluzq uregulowaniu rvartoici

przepis6w prawa

prezentorvanych
w sprawozdaniu finansowym, kt6re majq na ceru doprowadzenie nareZnosci do pozion.ru
najbardziej wiaTgodnego. Zgodnie z ustawq o rachunkoworici naleznoSci wycenia sig na dzieri
bilansowy w kwocie wymagajqcej zaprary, przy czyn't narezy zachowai zasadg ostro2nosci.
Przejawem ostroznosci w takiej wycenie biransowej nare2nosci sq przede wszystkim odpisy
aktualizui4ce. odpisy aktualizui4c nale2nosci to rezerwy utworzone w cig2ar pozoslar),ch
koszt6w operacyjnych lub koszt6w finansowych (w zale2nosci od rodzaju nale2nosci).
w zwi4zku z ryzykiem ich nieuregulowania przez kontrahenta. Kazdy podrniot, prowadzqcy
ksiggi rachunkowe. aktuarizuje wartosi nare,nosci uwzglgdniai4c stopieri
prawdopodobieristrva ich zapraty poprzez dokonanie odpis6rv akrualizujqcych (art. 35 b. ust. r

uslawy o rachunkowodci), w odniesieniu m.in. do nare,nodci kwestionowanyc h przez
dlu2nik6w oraz z kt6rych zaplatq dluZnik zalega, a rvedlug oceny sy.tuacji majqtkowej

ar Patrz przypis 4
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i finansowej dlu2nika splata nale2nodci w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do

wysokoSci niepokry,tej gwarancj4 lub innym zabezpieczeniem nale2noSci,

- ustalono, 2e w przypadku nieterminowanych platnoSci niekt6rym kontrahentom byly

naliczane odsetki ustawowe a innym nie. Nie wyja6nionojak4 zasad4 siE kierowano podejmuj4c

decyzjg o naliczeniu odsetek. Odsetki naliczono jednorazowo dla kilku kontrahent6w w dniu

31.12.2017r. i ujgto nieprawidlowo na koncie 221 ,,Nale2no3ci z tytutu dochod6w

bud2etowych" w korespondencji z kontem 750 ,,Przychody finansowe". Odsetki zostaly

wykazane w sprawozdaniu Rb-34S w pozycji ,,Odsetki od nale2noSci niezaplaconych

w terminie". Co do zasady do ewidencji odsetek slu2y konto 201 ,,Rozrachunki z odbiorcami

i dostawcami" a nie konto 221 ,, NaleZnoSci z tytulu dochod6w bud2etowych", kt6re zgodnie

z rozporz1dzeniem Ministra Rozwoju i Finans6w z dni 13 wrzednia 2017 roku w sprawie

rachunkowoSci oraz plan6w kont (...) slu2y do ewidencji nale2nodci jednostek z tyulu

dochod6w budZetowychaa. ( Str. 102- 106 protokolu kontroli).

W zakresie gospodarowania maj4tkiem szkoty stwierdzono, 2e:

- przedstawiono sytuacjg majqtkowq Zespolu Szk6l Rolniczych Centrum Ksaalcenia

Praktycznego w Bialymstoku niezgodnie z afi. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r.

o rachunkowoicia5, w spos6b nierzetelny i niejasny, poprzez niestosowanie przyjgtych ,,zasad

rachunkowo6ci", w tym prowadzenie ewidencji ksiggowej drodk6w trwalych i pozostalych

Srodk6w trwalych w spos6b niezgodny z wymogami ar|.24 ww. ustawy o rachunkowoSci, tj.

w spos6b nierzetelny, z blgdami, niesprawdzalny i nie na bieZ4co, co powoduje brak

mo2liwoSci wiarygodnego ustalenia 6rodk6w trwalych i pozostalych 6rodk6w trwaiych

pozostaj4cych w dyspozycj i szkoly,

- ewidencja Srodk6w trwalych (konto 011) prowadzona byla nierzetelnie, nie moZna bylo

ustalid jakie Srodki trwale s4 w posiadaniu szkoly i czy wszystkie drodki trwale s4 objgte

ewidencj4. Ksigga inwentarzowa z tabelq amortyzacyjn4 sporz4dzona w formie wydruku nie

zawierala danych takich jak: numeru przychodu i rozchodu, symbolu KST, numeru

inwentarzowego, daty przyjEcia do u21.tkowania, sposobu likwidacji, stawki amortyzacji itd.,

- w ksigdze inwentarzowej z tabel4 arnorlyzacyjn4 sporz4dzon4 na rok 2017 wykazywano

zbiorczo Srodki trwale takiejak np.: mechanizacja -8-01 - w kwocie 169.612,67 zl , inwenlarz

gospodarczy w kwocie 16.048,47 zl, budynki pracowni - L876.076,79 zl. PowyZsza ewidencja

nie spelnia wymog6w okreslonych przepisami. Do prowadzenia szczeg6iowej ewidencji

Srodk6w trwalych jednostki s4 zobowiqzane na podstawie art. 17 ust. I ustawy

aa Patrz przypis 14
a5 Patrz przypis 4
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o rachunkowosc ia6. Z przepisu tego wynika, ze jednostki prowadzq ewidencjg dla ka2dego

srodka trwalego ze wskazaniem wartosci poczqtkowej, zastosowanej stawki i kwoty
amortyzacji w danym okresie sprawozdawczym,

- w 2017 roku jednostka dokonywala jednorazowego umorzenia irodk6w trwalych co jest

nieprawidlowe. zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami srodki trwale podlegajq stopniowemu

umorzeniu wedlug stawek amortyzacyjnych . powzszy spos6b ksiggowania naruszal

obowiqzujqce w 2017r. przepisy rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010r.

w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla bud2etu paristwa, budzet6w
jednostek samorz4du terytorialnego (...)a7 (obecnie rozporz4dzenie Ministra Rozwoj u

i Finans6w z dnia l3 wrzesnia 2017r. w sprawie rachunkowodci oraz plan6w kont...)a8 zgodnie

z kt6rym konto 400 stuzy do ewidencji koszt6w am onyzacji od Srodk6w trwalych oraz wartoSci

niematerialnych i prawnych od kt6rych odpisy umorzeniowe sq dokonywane stopniowo wedlug
stawek amortyzacyjnych. Ponadto zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowosci odpis6w
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od srodka trwalego dokonuje sig drogq systematycznego

planowanego rczlolenia jego wartosci poczqtkowej na ustalony okres amortyzacj i.

Rozpoczgcie amortyzacji nastgpuje nie wczesniej niz po przylqciu drodka trwalego do

uZwaria, a jej zakohczenie - nie polniej niz z chwil4 zr6wnania wartodci odpis6w

amortyzacyjnych.,

- w ewidencji srodk6w trwalych ( ksigdze inwentarzowej z tabelq amorty zacyjn4) brak bylo
wskazania wysokoici stawki amortyzacji,

- pozostale Srodki trwale (konto 013) - wyposazenie pozostalych srodk6w trwalych prowadzone

bylo na kartotekach kontowych materialowych ( ilosciowo - wartosciowych K-31l), kt6re

zgodnie zprzeznaczeniem wykorzyslywane sq do ewidencji magazynowej. powy2sze nie mialo
odzwierciedlenia w wewngtrznych regulacjach gdy2 w polityce rachunkowodci wskazano, 2e

wyposa2enie ewidencjonuje sig w kartotekowych ksiggach ewidencyjnych,

- nie bylo jednolitego sposobu prowadzenia tych kartotek. Do 201 5 roku poszczeg6lne kartoteki
kontowe prowadzone byly w podziale na miejsce przechowywania jak r6wniez w podziale na

osoby u kt6rych znajduje sig wyposazenie jak r6wnie2 oddzielnie na sprzgt komputerowy.

Natomiast od 2015 roku w przlpadku zakupu korejnego wyposazenia zakladano kolejne,
pojedyncze karty. Zdatzaly sig r6wnie2 przypadki, 2e najednej karcie bylo ujgte wyposa2enie

r62nego rodzaju. Zbi6r kartotek przedstawionych kontrolui4cym zawieral zar6wno kartoteki

a6 Patrz przlpis 4
a7 Patrz przypis 14
a8 Patrz przypis nr 14
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iloSciowo - wartoSciowe jak r6wniez kartoteki iloSciowe. Oddzieln4 kategoriq kartotek

kontowych byly kartoteki w)?osazenia zakupionego z projektu ,,Kapital ludzki". Na ka2d4

zakupionq rzecz zaldadano oddzieln4 kartotekg bez wskazania daty dowodu zakupu, miejsca

przechowywania, numeru inwentarzowego, osoby odpowiedzialnej,

- ka(oteki nie zawieraly takich danych jak: numer inwentarzowy, miejsce przechowywania,

osoby odpowiedzialrcj, daty zakupu, dowodu zakupu,

- brak bylo podsumowania stanu kartotek na ka:Zdy rok obrotowy,

- kartoteki nie zawieraly wyszczeg6lnienia cen jednostkowych wyposazenia, zawieraly

natomiast liczne skre5lenia bez oparafowania, r62nego rodzaju dopiski zar6wno dlugopisem

jak i oi6wkiem, dopisywano lub odejmowano warto(ci bez wskazania podstawy dokonanych

zmian, w jednej pozycji ujmowano kilka sktadnik6w wyposaZenia, kt6re byly o r62nych

wartodciach,

- brak bylo kaftotek wyposaZenia, kt6re zostalo zlikwidowane. Np. brak jest kartoteki

samochodu Lublin, kt6ry byi ujgty w inwentaryzacji maj4tku w 2014 roku, a jak wynika

z wyj a3nieri gl6wnej ksiggowej zostal zlikwidowany, a karta kontowa zostala uryjgla ze zbioru

kart i dolqczana do protokol6w kasacji/ likwidacji.

Kontrola zapis6w kart kontowych wykazala, 2e karly kontowe nie byly uzgadniane na koniec

kazdego roku, a takZe na dzieh przeprowadzenia inwentaryzacji. Nie byto podsumowania

lqcznego dla wszystkich grup rodzajowych, co nie pozwalalo na uzgodnienie wanoSciowe

pozostalych (rodk6w trwalych wynikaj4ce z ewidencji analitycznej (kartoteki) z ewidencj4

syntetyczn? prowadzon4 na koncie 013 ,,Pozostale Srodki trwale".

Ewidencja inwentarza Zywego prowadzonabyla w formie zestawienia. W zestawieniu

wyceniono jedynie zwierzgta pochodz4ce z zaktptt t1. 13 zwierz4t z 85 sztuk ujgtych

w zestawieniu. Opr6cz zestawienia nie prowadzono innej ewidencji wartodciowej. Na koncie

013 ,,Pozostale Srodki trwale" nie wyodrgbniono pozycji inwentarza 2pvego nie moZna bylo

jednoznacznie stwierdzi6, czy rzeczyvvi{cie na powy2szym koncie znajduje sig warto56

inwentarza 2ywego.

Prawidlowo prowadzono ewidencja szczeg6lowa do konta 013 powinna umoZliwii ustalenie

wartodci poczqtkowej Srodk6w trwalych oddanych do u2l.rvania oraz os6b, u kt6rych majduj4

sig Srodki trwale, lub kom6rek organizacyjnych, w kt6rych znajduj4 sig Srodki trwale zgodnie

z opisem konta zawartym w zalqczniku nr 3 do Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w
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z dnia z dnia 13 wrzesni a 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu

paristwa, bud2et6w jednostek samorzQdu tery.torialnego (. ..)ae,

Ksiggi inwentarzowe zbior6w bibliotecznych ( konto 014 ) nie byly uzgadniane na

koniec roku obrotowego. Stan ksiggozbioru na dzief 31.12.2017 roku wedlug ewidencji

ksiggowej wynosil 100.590,38 21. Natomiast stan ksiggozbioru na koniec 2017 roku wedlug

informacj i uzyskanej od pracownik6w biblioteki wy niosl 104.267 ,30 zl. R62nica stanowi kwota

5.908,66 zl. Powstala r6znica byla wynikiem braku uzgodnienia stanu zbior6w bibliotecznych

wedlug konta 014 ze stanem wynikai4cym z ksi4g inwentarzowych. Ksiggi inwentarzowe,

protokoly kasacji nie byiy sumowane i nie byly uzgadniane z ewidenci4 ksiggow4 od ostatniej

inwentaryzacji kt6ra odbyla sig w 2010 roku. Do ewidencji ksiggozbior6w nie prowadzono

rejestru ubytk6w, ublki byly ujmowane jedynie w protokolach ubytk6w, kt6re nie byly
zatwierdzane przez dyrektora szk oly. Zbiory nie zawieraly sumowania na koniec kazdego roku,
dokonywano sumowania popr zez Wrowadzetie odrgczrrych zapis6w ol6wkiem.

w powy2szym zakresie stwierdzono r6wnie2, Le poza skontrum nie byla przeprowadzana

inwentaryzacja zbior6w bibliotecznych. Do inwentaryzacji zbior6w bibliotecznych

umiejscowionych w bibliotece szkolnej stosuje sig przepisy ustawy z dnia 29 wrzesni a 1994r.

o rachunkowosci. Zbiory biblioteczne sQ to zasoby majqtkowe majqce charakter srodk6w

trwalych, tj. zasoby kontrolowane przez jednostkg o przewidywanym okresie ekonomicznej

uZlecznodci powyZej roku, kompletne, zdatne do uz ylku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Uwzglgdniai4c przepisy art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowo6ci50 inwentaryzacjg zbior6w

bibliotecznych nale2y przeprowadzi(, drog4 spisu ich ilojci z natury, wyceny tych ilosci,

por6wnania wartosci z danymi z ksi4g rachunkowych oraz wyjasnien ia i rczliczenia
ewentualnych r62nic. Nale2y pamigtai, 2e rozliczenie r62nic inwentaryzacyjnych winno

nastqpid w ksiggach rachunkowych tego roku, kt6rego roku inwentaryz acja dotyczy.

Ponadto wedlug stanowiska Ministerstwa Finans6w z dnia 16 kwietnia 2015r.

(DR4.054. 1 .201 5.DKK) w szkolnych bibliotekach mo2na (ale nie ma obowi4zku) prowadzii

skontrum w rozumieniu $ 30 rozporz4dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 29 puzdziemika 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiat6w bibliotecznych, za6

regulamin biblioteki powinien jednoczesnie okre6la6 jego terminy i czgstotliwos6 skontrum,

o ile jest prowadzone w danej szkole. Natomiast szkolg obowi4zuje przeprowadzanie

inwentaryzacji material6w bibliotecznych co 4 lata w oparciu o arl. 26 ust. 3 pkt 3 uslawy

ae Patrz przypis nr 14
50 Patrz przypis nr 4
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z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowo$cisl wedlug zasad szczeg6lowo okredlonych

w polityce rachunkowoSci przez dyrektora szkoly, kt6re m.in. powinny takae wyznaczy| czas

przeprowadzania inwentaryzacj i oraz mogq przewidywa6 wykorzystanie wynik6w skontrum,

'nie okedlono zasad ewidencjonowania wartoici niematerialnych i prawnych w ksiggach

pomocniczych. Ewidencja pomocnicza wartoSci niematerialnych i prawnych ( konto 020)

prowadzona byla w formie zestawienia, kt6re zwieralo: nazwE licencji/oprogramowania/nazwg

projektu, stan na pocz4tek roku, przychody, rozchody i stan na koniec roku,

- oprogramowanie przyjmowano r6wnie2 w kwotach zbiorczych (np. programowanie projekt

Europej skiego Funduszu Spolecznego),

- nieprawidlowo przyj gto na stan kwotg wartodci niematerialnych i prawnych, tj. uslugg

ochrony sieci z uwagi na to, 2e usluga nie spelniala kyterium okre6lonego w ustawie

o rachunkowodci. Zgodnie z art. 3 ust. I pkt. 14 ustawy o rachunkowodci przez wartoSci

niematerialne i prawne rozumie sig, nabye przez jednostkg, zaliczane do aktyw6w trwalych,

prawa maj4tkowe nadaj4ce sig do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okesie

ekonomicznej uzytecznoSci dtu2szym ni2 rok. PowyZsza usluga nie byla licencjq ani prawem

maj4tkowym a jej okres uz)tecznoSci nie byl dlu2szy nizjeden rok.

Analizujqc zagadnienia gospodarki skladnikami majqtku stwierdzono, 2e szkola nie

posiada uregulowari w zakresie rozchodowania maj4tku poprzez tikwidacjg lub sprzedzr2. Jak

ustalono w 2017 roku dokonano likwidacji Srodk6w trwalych, wyposazenia i wa(oSci

niematerialnych i prawnych na wartoSi og6lem 23 9.055,64 zl. W 201 7 roku szkola dokony,vala

r6wnie2 sprzeduZy maj4tku jednostki np. sprzedazy ptzyczepy bgdqcej na ewidencji Srodk6w

trwalych na wartoSd 4.059,00 zl, jak r6wniez inwentarza Zywego.

Maj4c na uwadze wartoSi majqtku pozostajqcego w dyspozycj i szkoly naleZy niezwlocznie

unormowai w wewngtrznych przepisachjednostki uregulowan dotyczqcych rozchodu majqtku.

Szczeg6lowe zasady naleiry okredlii zar6wno do sprzeda2y, likwidacji bqd2 przekazania

zbgdnych skladnik6w maj4tku trwalego i obrotowego. Przy opracowaniu powy2szych zasad

mo2na sig wzorowai na przepisach rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 4 kwietnia 2017r.

w sprawie szczeg6lowego sposobu gospodarowania niekt6rymi skladnikami majqtku Skarbu

Paristwa.52 ( Str. 108-122 protokolu kontroli).

5t Pa*z przypis 4
52 Rozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegdlowego sposobu gospodarowania
niektdrymi skladnikami majqtku Skarbu Paistwa ( Dz.U. z20l7r. poz.729)
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w zakresie przeprowadzania i dokumentowania inwentaryzacji stwierdzono, ie:
- na ostatni dzieri roku obrotowego tj. na dzieri 31.12.2017 roku szkola nie dokonala

inwentaryzacji wszystkich skladnik6w majqtkowych ujgtych w zarz4dzeniu dyrektora szkoly.

Nie dokonano inwentaryzacji wszystkich druk6w scislego zarachowania ( inwentaryzacj i
poddano tylko czeki got6wkowe oraz dowody Kp ,,Kasa przyjmie" ze wskazaniem jedynie

wykorzystanego ostatniego numeru). Ponadto w przedstawionej dokumentacji brak bylo
potwierdzenia przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzieri roku obrotowego drogE

potwierdzenia sald wedlug stanu na dzief. 31.12.2017 roku nale2no5ci od odbiorc6w i innych

dluZnik6w, naleZnosci spomych i w4tpliwych, por6wnania danych z ewidencji z odpowiedni4

dokumentacjq poprzez analizE i weryfikacjg ich realnosci oraz pozostalych akty.rv6w i pasyw6w

w tym takze tych, kt6rych nie zinwentaryzowano w danym roku drog4 spisu z natury lub przez

potwierdzenie sald.

Natomiast w zakresie pelnej inwentary zaqi przeptowadzonej w 2014 roku na podstawie

zarzTdzenia dyrektora z dnia 05.11.2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mai4tku

szkoly w 2014 stwierdzono, ze w zarz4dzeniu nie okreslono w jakich dniach nale2alo

przeprowadzid spis z natury oraz w jakim terminie wyjasni6 powstale r62nice

inwentaryzacyjn e. Zakoiczenia spisu dokonywano w dniach np. 1g.12.2014r.,01.12.2014r.

Nie wzigto pod uwagg faktu, iz zgodnie z zalz4dzeniem spisu nale2alo dokona6 wedlug stanu

na dziefi 31.12.2017r. co oznacza, ze po dniu dokonania spisu mogly nast4pi6 ruchy dotycz4ce

przyjgcia na stan szkoly majqtku zakupionego w okesie przeprowadzenia przez komisjg

inwentaryzacyjnq spisu.

Dokonui4c analizy dokumentacji z przeprowadzonego spisu z natury stwierdzono szereg

nieprawidlowoSci dotyczAcych wypelniana arkuszy spisowych tj.:

- arkusze spisowe sporzqdzane w komputerze nie zostaty obigte ewidencjq druk6w scislego

zarachowania, zostaly nieprawidlowo ponumerowane wskazuj4c jedynie strong arkusza,

zdarualy r6wnie2 przypadki, ze arkusze nie zawieraty ani numeru arkusza ani strony arkusza,

- arkusze spisu z natury po zakoriczeniu nie byly zetowane, co moglo umozliwiai dopisl.wanie

pozycji,

'zdarzaly sig przypadki, 2e brak bylo podpisu osoby sprawdzai4cej poszczeg6lne pozycje

i podpis6w os6b materialnie odpowiedzialnych. Na wigkszodci arkuszy spisowych nie

wskazywano w jakim pomieszczeniu dokonl,vano spisu, arkusze zawieruly r6wniez dopiski
ol6wkiem dotyczqce ilosci i wartodci wyposazenia, w wigkszosci arkuszy spisowych brak bylo
numer6w inwentarzowych,
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- poszczeg6lne pozycje wyposazenia i 6rodk6w trwatych ujgte na arkuszach spisu z natury

odpowiadalo kolejnoSci poukladanych kart kontowych i kolejnodci zapis6w w ewidencji

6rodk6w trwalych co dwiadczyi moze o tym, 2e pozycje nanoszono z kart kontowych a nie

z faktycznie przeprowadzonego spisu maj4tku szkoly,

- w jednej pozycji wpisywano kilka sztuk/komplet6w wyposaZenia w kwocie og6lem bez

wskazania wartodci poszczeg6lnego wyposa2enia, zdarzaly sig r6wnie2 przypadki, 2e kilka

pozycji ujgtych w arkuszu spisu z natury znajdujqcych sig w r62nych pomieszczeniach

wyceniono zbiorczo jednq kwoq. Arkusz nr 74 nie zostal wyceniony pomimo tego, ze na

kartach kontowych to samo !\yposazenie bylo ewidencjonowane iloiciowo - wartoSciowo

(kwoty na arkuszu wpisano ol6wkiem),

- w arkuszu spisu z natury w sali 24 zestawy komputerowe ujgte zostaly w jednej pozycji

i wycenione na warto66 34.902,00 zl natomiast w karcie kontowej wartoSi powyZszych

zestaw6w komputerowych zostala pomniejszona o kwotg 7 .479,00 zl. Z kartoteki nie wynika,

w iakim dniu i z iakieeo tytulu 3 sztuki zestaw6w komputerowych zostaly rozchodowane

z ewidencji. W zwi4zku z poryzszym nie wiadomo ile zestaw6w komputerowych byio

w momencie dokonywania spisu z natury,

- w arkuszu spisu z natury dokonanego w sali nr 49 i w arkuszu spisu z natury dokonanego

w sali nr 35 w pozycjach od I do 3 wpisane jest takie same w)?osa2enia bez wskazania nr

inwentarzowego. W zwi4zku z lym, 2e nie ma wpisanych numer6w inwentarzowych nie ma

mo2liwoSci przyporzqdkowania poszczeg6lnych pozycji z kart kontowych do pozycj i ujgtych

w arkuszach spisu z natury,

- na arkuszu spisu z natury-sporz4dzonym w komputerze (brak numeru arkusza) wypostrZenie

spinano od pozycji nr I do pozycji nr 248. Na arkuszu znajdowalo sig wyposa2enie z r6imych

sal tekcyjnych, biblioteki i gabinet6w.

WyposaZenie na arkuszu spisowym nie ujmowane bylo wedlug ustalonych p6l spisowych

wedlug poszczeg6lnych sal a zgodnie z ukladem kart kontowych.

Analizuj4c zapisy poszczeg6lnych arkuszy spisowych stwierdzono blgdy i uchybienia

Swiadcz4ce o tym, 2e nie byl to rzeczywidcie spis z natury z podzialem na odpowiednie pola

spisowe, a przepisanie poszczeg6lnych pozycji z ewidencji. Swiadczy o tym fakt, ze arkusze sE

podzielone na grupy odpowiadaj4ce podzialowi kart kontowych i zapisach w tabelach

amortyzacyjnych. W dokumentacj i poinwentaryzacyjnej brak bylo podsumowania wartoici

poszczeg6lnych arkuszy spisowych.

Ponadto stwierdzono, 2e nie dokonano por6wnania metod4 weryfikacj i Srodk6w trwalych do

kt6rych dostgp jest utrudniony budowli i budynk6w. Zgodnie z art.26 ust I pkt 3 ustawy
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o rachunkowoscis3 jednostki przeprowadzajq inwentaryzacjg srodk6w trwalych, do kt6rych

dostgp jest znacznie utrudniony, grunt6w (...) drog4 por6wnania danych ksi4g rachunkowych

z odpowiednimi dokumentami dokonujq weryfikacji wartodci tych skladnik6w.

w przedstawionej dokumentacji brak bylo por6wnania wynik6w inwentaryzacji z ksiEgami

rachunkowymi w zakresie majtku szkoly ewidencjonowanego na kontach zespolu 0 ,, Majqtek

trwaly" w zwiqzku z powy2szym inwentaryzacjg nalez uznae za nierozliczon4.

Przez rozliczenie inwentaryzacj i nalely rozumied sporz4dzenie dokumentacji dotycz4cej

wyceny ujawnionych skladnik6w mai4tkowych, sporz4dzenie koricowego wyliczenia,

ustalenie r62nic inwentaryzacyjnych i wyjasnienie przyczyn, przeprowadzenie postepowania

wyjasniai4cego oraz sporz4dzenie protokolu z inwentaryzacji stosownych wniosk6w i decyzji.

wyniki inwentaryzacji musz4 malezi odbicie w postaci zapisu w ksigdze rachunkowej na

podstawie rzetelnych (tj. zgodnych z rzeczywisrym przebiegiem operacji) dowod6w

ksiggowych (art.20 ust.1 i 2 ustawy o rachunkowoSci).

celem inwentaryzacji przeprowadzonej na podstawie art.26 i 22 ustawy o rachunkowosci jest

ustalenie rzeczywistego stanu akt)"w6w trwalych i obrotowych co warunkuje prawidlowodi

sprawozdania finansowego i wyniku finansowego.

Ustawa o rachunkowosci nalolyla na kierownik6w jednostek obowiqzek odpowiedniego

udokumentowania wynik6w przeprowadzonej inwentaryzacji i powi4zania ich z danymi

wynikaj4cymi z ewidencji ksiggowej. w mysl art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowodci kierownik

odpowiada za wykonywanie wszelkich obowiqzk6w w zakresie rachunkowosci okeslonych
ustawE, w t).rn z t]'tulu nadzoru, r6wnie2 w przypadku gdy okredlone obowiqzki w zakresie

rachunkowoici - z wyl4czeniem odpowiedzialnodci za przeprowadzenie inwentaryzacji

w formie spisu z natury - zostan4 powierzone innej osobie za jej zgod4 z wylqczeniem

odpowiedzialnos ci za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury. zakres

odpowiedzialnosci kierownika jednostki okreslajq przepisy art. 53 ust. I ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.5a

Za prawidlowe rozliczenie inwentaryzacj i pod wzglgdem wartosciowym odpowiada gl6wny

ksiggowy szkoly.

spos6b przeprowadzenia inwentaryzacji w spos6b niezgodny z przepisami usrawy z dnia 29

wrzeSnia 1994r. o rachunkowoSci oraz zaniechanie rozliczenia inwentaryzacji stanowi

naruszenie dyscypliny finans6w publicznych zgodnie z art. lg ustawy z dnia 17 grudnia 2004

53 Patrz przypis 4
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r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych.ss ( Str. 122-129

protokohr kontroli).

Reasumuj4c nale?y zaznaczyt, 2e stwierdzone w trakcie kontroli tak liczne

nieprawidlowodci daj4 podstawg do przypuszczenia, 2e dochodzilo do nieprawidlowego

gospodarowania powierzonym mieniem. Ponadto skala stwierdzonych nieprawidlowo5ci

w znacznym stopniu znieksztalcala informacjg na temat sytuacj i majqtkowej szkoly.

Odpowiedzialno36 za stwierdzone nieprawidlowoSci w szczeg6lnoSci ponosi kierownik

jednostki, kt6ry zgodnie z arl. 53 ust.1 ustawy o finansach publicznych ponosi

odpowiedzialnoSC za caloSi gospodarki finansowej. Nale2y r6wnie2 stwierdzi6,2e wjednostce

nie funkcjonowaly odpowiednie mechanizmy kontroli zarz4dczej, kt6re majq zasadnicze

znaczenie dla poprawnego zarz4dzania drodkami i mieniem publicznym. Brak odpowiednich

regulamin6w, procedur, instrukcji, czynnoSci i zasad postgpowania przyczytilo sig do

powstania tak wielu nieprawidlowodci i zaniedbari. Bie24cq oceng systemu kontroli zarz4dczej

i jego poszczeg6lnych element6w w ramach swoich obowiqzk6w powinien prowadzii

kierownik jednostki i pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach kierowniczych.

Odpowiedzialno5d za stan rachunkowoSci ponosi takze osoba zatrudniona jako gl6wna

ksiggowa jednostki. Z uwagi na szczeg6lny zakes odpowiedzialnoici gl6wny ksiggowy

powinien wykazat sig znajomodci4 zar6wno przepis6w og6lnych, jak tez zna(, specyfikg

funkcjonowania budzetu. Jako jedna z niewielu os6b funkcyjnych gl6wny ksiggowy ma

okredlone prawa i obowiqzki oraz formalne wymogi objgcia stanowiska w zakesie

wyksztalcenia i doiwiadczenia zawodowego w art. 54 ustawy o finansach publicznych.

W zwiazku z powv2szvm niezwlocznie polecam:

l. Uaktualnii Statut jednostki ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem organizacji i zasad dzialania

Centrum Ksztalcenia Praktycznego.

2. Dokonai aktualizacji zakres6w czynnodci wszystkich pracownik6w szkoty.

3. Dokonad zmian w zakesie zatwierdzania dokument6w do wyplaty przez gl6wnego

ksiggowego maj4c na uwadze art. 54 ust. I pkt 2 ustawy o finansach publicznych.s6

55 Patrz przypis 40
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4. Na dowodach zr6dlowych dotycz4cych rob6t, dostaw i uslug zamieszczai adnotacje

o dokonaniu kontroli zam6wieri pod wzglgdem zgodnosci z ustaw4 o zam6wieniach

publicznych5T wynikai4c4 z zasad ujgtych w zal4czniku nr 6 do zasad rachunkowosci.ss

5. Na wszystkich dowodach ksiggowych zamieszczat, peln4 dekretacjg, tj. stwierdzenie

sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do uigcia w ksiggach rachunkowych przez

wskazanie miesi4ca oraz sposobu ujgcia dowodu w ksiggach rachunkowych oraz podpis

osoby odpowiedzialnej za te wskazania, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowosci.5e

Dowody ksiggowe ewidencjonowai zgodnie z dekretem ujgtym na tych dowodach.

6. operacje gospodarcze ujmowa6 w ksiggach rachunkowych na podstawie dowod6w

zr6dlowych wymienionych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowosci. Zdarzenia

gospodarcze podlegai4ce ewidencji ksiggowej dokumentowai wlasciwymi dowodami

ksiggowymi zawierajqcymi wszelkie elementy w/w ustawy.

7, Wzm6c nadz6r i sprawowai rzeteln4 kontrolg nad gospodark4 kasow4. prawidlowo

dokumentowa6 obr6t got6wkowy, tj.:

a) w obowiqzui4cej instrukcji kasowej dokona6 zmian nieprawidlowych zapis6w

dotyczqcych drukowania dowod6w kasowych Kp ,,Kasa przyjmie', i KW ,,Kasa wyplaci,,

w jednym egzemplarzu,

b) dokona6 zmian w instrukcji kasowej uwzglgdniai4c obr6t got6wkowy w r62nych

punktach sprzeda2y,

c) do raport6w kasowych zalqczac komplet dokument6w, potwierdzai4cych dokonanie

operacji got6wkowych, a w przypadku wylqczenia spod raport6w kasowych dowod6w

2r6dlowych i przechowywania ich w odrgbnych zbiorach - spo rz4dzai, i zar4cza(, dowody

o charakterze zastgpczym oraz zapewnit powiqzanie dowod6w 2r6dlowych z raportem

kasowym, pod kt6rym zostaly ujgte, w celu umo2liwienia identyfikacji dowod6w

i sposobu ich zapisania na wszystkich etapach przetwarzania danych, stosownie do

przepis6w art. 24 ust.4 pkt 1 ustawy o rachunkowoSci,6o

d) wyeliminowa6 nieprawidlowodci w zakresie braku numeracj i kolejnych dowod6w

2r6dlowych KP ,,Kasa przyjmie" i KW ,,kasa wyplaci,, w systemie ksiggowym,

e) raporty kasowe sporz4dza6 na koniec kazdego miesi4ca, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy

o rachunkowoSci,
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f1 obj46 szczeg6ln4 kontrol4 zapisy dokonywane w raportach kasowych i zal4czonych do

nich dowodach zr6dlowych. Na dokonanie kontroli umieszczai podpis osoby

sprawdzaj4cej i zatwierdzaj4cej.

g) raporty kasowe sporz4dzat w ujgciu chronologicznym,

h) raporty kasowe sporz4dza6 w spos6b rzetelny na podstawie faktycznego obrotu

got6wkowego,

i) stosowai sig do zapis6w instrukcji kasowej w zakresie bezpiecznego przechowl,r ania

Srodk6w pienigznych,

j) dokonywai wyrywkowych kontroli got6wki przechowywanej w punktach sprzeduly

i w kasie szkoly,

k) prowadzenie ewidencji druk6w Scislego zarachowania powierzyd osobie nie

prowadz4cej funkcji wykonawczych w obrocie kasowym. Ponadto ewidencjg druk6w

Scislego zarachowania prowadzi6 w spos6b rzetelny umo2liwiaj4cy ustalenie na kaZdym

etapie aktualnego stanu druk6w,

8. Zobowi4zat gl6wn4 ksiggow4 do ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie

z przepisami rozporz4dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia z dnia l3 wrzeinia2017r.

w sprawie rachunkowo6ci oraz plan6w kont dla budzetu paistwa, budzet6w jednostek

samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych samorz4dowych zaklad6w budzetowych,

paistwowych funduszy celowych oraz paistwowych jednostek bud2etowych majqcych

siedzibg poza granicami Rzeczlpospolitej Polskiej.6t

9. W zakesie wydzielonego rachunku dochod6w bezwzglEdnie stosowai sig do zapis6w

uchwaly NR rcOW[/594/17 Rady Miasta Bialystok z dnia 19 czerv,]ca 2017 r. w sprawie

wydzielonego rachunku dochod6w i wydatk6w nimi finansowanych dla jednostek

bud2etowych prowadz4cych dzialalnoii okre6lon4 w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. -

prawo odwiatow e62 poprzez:

a) gromadzenie wyl4cznie dochod6w o kt6rych mowa w paragrafie I w/w uchwaly,

b) dokonywanie wydatk6w w spos6b celowy i oszczgdny zgodnie z art. 44 ustawy

o finansach publicznych6l oraz wyl4cznie na cele wskazane w paragrafie 2 w/w uchwaly,

c) zaprzestmie dokonywania wydatk6w niecelowych.

6t Patz przypis 14
62 Patrz przypis 15
6r Patrz przypis 5

39



10. Wplywy z tytulu dochod6w budzetowych nie stanowiqce dochod6w gromadzonych na

wydzielonym rachunku bezwzglgdnie odprowadzai na konto dochod6w Urzgdu Miasta

Bialystok.

11. wplaty kontrahent6w z tytulu wadium przyjmowai na inne rachunki bankowe

i ewidencjonowai na koncie 139 ,,lnne rachunki bankowe" w korespondencji z ko nrem 240

,,Pozostale rozrachunki".

12. Wzm6c nadz6r nad gospodark4 nieruchomodciami poprzez:

a) prowadzenie rejestru wszystkich zawieranych um6w ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem:

nazwy podmiofu, przedmiotu umowy, daty zawarcia, okresu obowiqzywania,

identyfikatora numerycznego, stawki najmu,

b) skladanie przez gl6wnego ksiggowego kontrasygnaty na zawieranych umowach

cywilnoprawnych, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publ icznych,

c) wystawianie faktur najmu,/ dzier2awy zgodnie z warunkami zawartymi w umowach,

d) przedkladanie rzetelnych informacji do wladciwego organu i organu nadzorui4cego

w zakresie przedmiot6w najmu zgo dnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia I 997

o gospodarce nieruchomoSciami e,

e) bezwzglgdne stosowanie formy pisemnej um6w ze wszystkimi kontrahentami,

f) stosowanie zasad i stawek czynszu okeslonych w zarzqdzeniu nr 599/1g prezydenta

Miasta Bialegostoku z dnia 2l maja 2018r. w sprawie stawek czynsat z tlutu najmu

i dzierZawy nieruchomoSci stanowi4cych zas6b Miasta Bialystok6s,

g) sporz4dzanie harmonogram6w wejs6 w przypadku najmu w okreslonych dniach

i godzinach.

13. W zakresie produkcji wytworzonej w ramach praktycznej nauki zawodu:

a) opracowai zasady ewidencji wszystkich skladnik6w aktyw6w wyworzonych w ramach

produkcji szklamiowej, przemydle rolnym i hodowli zwierz4t z uwzglgdnieniem

Krajowych Standard6w Rachunkowojci nr 12,,DzialalnoS6 rolnicza,,66,

b) w obowi4zui4cej polityce rachunkowosci6T dokonad zmian nieprawidlowych zapis6w

w zakesie ewidencji inwentarza zywego. powyzsze zasady nalezy ustalii zgodnie

e Ustawa z dnia 7 l^sierpnia r997 o gospodarce nieruchomodciami ( Dz. rJ. z 20rgr., poz. z2o4 ze zfir.)
"' Zarz4'lzenie w 599/18 Prezfdenta Miasta Bialegostoku z dnia 2l maja 20l gr. w sprawie stawek czynszu z
O,tufu najmu i dzierzawy nieruchomoSci stanowi4cych zas6b Miasta BLlystok& Patz pr4pis 2l
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l{.

z ustawq o rachunkowoSci oraz maj4c na uwadze Krajowe Standardy Rachunkowosci nr

1 2,,DzialalnoSi r olnicza'',

c) w wewngtrznych regulacjach ustalid metodg rozchodu rzeczowych skladnik6w

aktyw6w obrotowych,

d) wyceny aktyw6w obrotowych dokonylvad zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt. 6

zasad rachunkowoici ,,Metody wyceny aktyw6w i pasyvr6w oraz ustalania wyniku

finansowego"68,

e) dokonywai rzetelnej wyceny skladnik6w maj4tkowych,

f) wdro2y6 procedury i mechanizmy kontrolne w rozbiciu na poszczeg6ln4 produkcjg

rolniczq kt6re umoZliwiq w kazdym momencie sprawdzenie:

- koszt6w produkcj i,

-stanu iloiciowego/wartoSciowego wltworzonych produkt6w,

- stanu iloSciowego/warto5ciowego powstalych ubytk6w,

-stanu ilodciowego/warto(ciowego sprzedanych produkt6w,

g) dostosowa6 zakladowy plan kont do flaktycznie stosowanych w ewidencji rozwiqzah

dzialalnoSci rolniczej,

h) materialy i towary oraz produkty ewidencjonowa6 w spos6b ustalony w polityce

rachunkowo6ci tj. z podzialem na grupy rodzajowe,

i) zachowanie zgodnoSci migdzy ewidencj4 analityczn4 i syntetycznq prowadzon4 do

konta 310 ,, Materialy" oraz konta 600 ,, Produkty gotowe i p6lfabrykaty"

j) ustalii zasady sprzedet2y produkt6w wyworzonych w ramach praktycznej nauki

zawodu.

W wewngtrznych przepisach ustalii zasady wnoszenia oplal za pobyt uczni6w

w lntemacle.

15. Ewidencje :uvp,lat za 2ywienie i pobyt uczni6w w intemacie prowadzid rzetelnie,

sprawdzalnie w spos6b umozliwiajqcy bie2qc4 kontrolg nad rozrachunkami.

16. Nalicza6 odsetki od nieterminowych platnodci.

17. Stosowa6 prawidlow4 klasyfikacjg wydatk6w zgodnie z przepisami rozporzqdzenia

Ministra Finans6w z dnia2 marca2010 r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w,

wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodz4cych ze 2r6del

zagranicznych.6e

18. Wyeliminowai nieprawidlowoSci w zakresie wynagrodzei poprzez:

68 Patrz przlpis 3
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a) prowadzenie akt osobowych zgodnie z rozporz4dzeniem Ministra Rodziny, pracy

i Polityki Spolecznej z dnia 10.12.2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.io

Ka2dorazowe dokumentowanie w aktach osobowych pracownik6w wszelkich zmian

warunk6w pracy zgodnie z zapisami Kodeksu pracyTl,

b) wykazywanie w angaZach i kartach wynagrodzeri nauczycieli prawidlowego wymiaru

pensum wynikai 4cego z przepis6w art. 42 ust 3 Ustawy Karta Nauczyci ela,z oraz

wyeliminowanie powstalych nieprawidlowoSci,

c) wyplacanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane

wynikai4ce z zapisow w dziennikach lekcyjnych oraz zgodnie z Uchwal4 Rady Miasta

Bialegostoku z dria25 puldziemika 2010r. Nr L)v787l10 w sprawie ustalenia regulaminu

wynagradzania nauczycieli okeslai4cego *ysokos6 i szczeg6lowe warunki przyznawania

nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt6rych

innych skladnik6w wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i plac6wkach

oSwiatowych prowadzonych przez Miasto Bialystok.T3

d) wyplacanie wynagrodzenia za czas faktycznego urlopu nauczycieli oraz zgodnie

z rozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia26 czerwca 2o0l roku w sprawie

szczeg6lowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pienig2nego za urlop

wypoczynkowy n auczyciel|T a

e) precyzyjne okreslenie warunk6w przyznawania premii regulaminowej i premii

uznaniowej w wewngtrznych regulacjach jednostki,

f.1 prawidlowe zarz4dzanie polityk4 kadrowo placowq poprzez sp6jne okreslenie stanowisk

poszczeg6lnych pracownik6w we wszystkich dokumentach organizacyjnych i kadrowo-
placowych szkoly,

g) wyeliminowanie niezgodnodci w zakresie stosowania r62nych okes6w rozliczeniowych

dla tego samego pracownika,

h) uszczeg6lowienie zapis6w regulaminu wynagradzania do potrzeb j ednostki w zakresie

stosowanych kategorii zaszeregowania.

i) prowadzenie ewidencji czasu pracy wszystkich pracownik6w niebgd4cych

nauczycielami.

19. wyeliminowai nieprawidlowosci w zakesie wynagrodzefi bezosobowych poprzez

10 Panz przypis 29
7r Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z2}lg poz.9l7 ze zrn)
72 Patz przypis 30
73 Patrz prrypis 31
1a Patz przypis 33
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a) precyzyjne okre6lanie czynno5ci wykony"wanych w ramach um6w zlecef oraz

wyeliminowanie nieprawidlowych zapis6w dotycz4cych stwierdzenia wykonania zlecenia

w dniu podpisania um6w,

b) prowadzenie ewidencj i czasu pracy zleceniobiorc6w,

c) wystawianie rachunk6w do wlplaty wynagrodzeri bezosobowych,

d) zaniechanie podpisywania um6w cl"wilnoprawnych z Panem jako dyrektorem szkoly

bez uprzedniej zgody organu prowadz4cego.

20, Szczeg6lnym nadzorem obj46 korzystanie z pojazd6w stuZbowych przez pracownik6w

szkoly poprzez rzetelne wypelnianie kart drogowych a w szczegilnoSci analizg

przejechanych kilometr6w oraz przeslrzeganiem wewngtrznych regulacji. Ponadto,

polecam ustali6 i rozliczyC osoby odpowiedzialne za powstale nieprawidlowoSci.

21. Instrukcj g magazynow4 dostosowai do potrzeb j ednostki w szczeg6lr,oici majqc na uwadze

r62norodny maj4tek obrotowy szkoly.

22. Zaprzestad poZyczania Srodk6w Zakladowego Funduszu Swiadczei Socjalnych,

23, Zaprzesta( przyznawania Swi adczen z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socj alnych przez

Pana jako dyrektora z pominiEciem Komisji Socjalnej.

24. Przynrawarie Swiadczeri z ZFSS uzalezniai wyl4cznie od sytuacj i Zyciowej, rodzinnej

i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

25. Podjgcie zdecydowanych dzialari dyscyplinuj4cych wobec Gl6wnego Ksiggowego, maj4c

na wzglgdzie zapewnienie naleZl.tego wykonania obowi4zk6w jednostki w zakesie

prowadzenia ksi4g rachunkowych, w szczeg6lnoSci wykazpvania w nich rzetelnych

danych.

26. Wykazywanie w sprawozdaniach budzetowych i finansowych danych wynikaj4cych

z ewidencji ksiggowej.

27. Zinwentaryzowa(, wyjadni6 i podj46 stosowne decyzje w stosunku do nale2no5ci

i zobowiqzai szkoly pozostaj4cych w ksiggach rachunkowych celem doprowadzania do

realnych sald kont rozrachunkowych.

28. Biez4ce monitorowanie nale2nodci i zobowi4zaf szkoly i podejmowanie w stosunku do

nich dzialan d. dochodzenie nale2no6ci, dokonywanie na bieZ4co zwrot6w nadplat oraz

terminowego regulowania zob owi4zah.
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29. Dokonywa6 odpis6w aktualizacyjnych naleznosci na koncie 290 ,,odpisy aktualizujqce

rozrachunki" po stwierdzeniu,2e wobec dlu2nika istnieje kt6ras z okolicznosci spodr6d

wymienionych przepisami art. 35b ust. I ustawy o rachunkowoSci.Ts

30. zaprzesta(, ewidencjonowania na koncie 221 ,,Nale2nosci z tltulu dochod6w bud2etowych"

odsetek od nieterminowych platnosci nie stanowiqcych dochod6w budzetowych. Na

powy2szym koncie ujmowa6 naleznosci z tytulu dochod6w budzetowych zgodnie z opisem

do konta ujgtym w zal4czrtiku nr 3 rozporz4dzenia Ministra Rozwoj u i Finans6w z dnia 13

wrzeinia 2077 r.( ...)7 6

31. wszystkie arkusze spisu z natury obejmowad ewidencjq druk6w scislego zarachowania.

32. Natychmiastowe przeprowadzenie ponownej rzetelnej i wlasciwie udokumentowanej

inwentaryzacji majqtku szkoly w tym r6wnie2 zbior6w bibliotecznych w formie

faktycznego spisu z natury z podzialem na pola spisowe zgodnie z obowi4zujqcymi w tym
zakesie przepisami, tj. ustawq z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci oraz wewngtrznymi

uregulowaniami w t)ryn zakesie. Ujawnione w toku inwentaryzacji r62nice migdzy stanem

rzeczywistym a stanem wykazanym w ksiggach rachunkowych wyjasni6 i rozliczyc.

Ponadto na podstawie prawidlowo przeprowadzonego spisu z natury zalozy6 konta ksiqg

pomocniczych spelniai4ce warunki okedlone w obowiqzui4cych przepisach. Ewidencig

nalezy prowadzii w spos6b umo2liwiai4cy ustalenie os6b lub kom6rek organizacyjnych

u kt6rych majduj4 sig sktadniki maj4tkowe.

33. wyeliminowad nieprawidlowosci w zakesie umarzania srodk6w trwalych bgd4cych na

stanie mai4tkowyrn, popruez prawidlowe ich zaklasyfikowanie oraz zastosowanie

wiaSciwych dla danej grupy rodzajowej Srodk6w trwalych stawek umorzeniowych.

34. uzgadnia( zapisy i salda wykazywane w ewidencjach analitycznych majtku z saldami

i zapisami dokonywanymi na tych kontach w ksigdze gl6wnej stosov"nie do przepis6w art.

l6 ust. 1 ustawy o rachunkowo6ci.TT

35. opracowanie i wdro2enie procedur kontroli zarz4dczej tak aby system kontroli finansowej

wbudowany byl w strukturg jednostki, byl z ni4 sp6jny, a zd<res uprawniei powierzony

poszcze'g6lnym pracownikom, precyzyjnie okreSlony i egzekwowany. OkreSlaj4c

kluczowe obowiqzki dotycz4ce zatwierdzar.,ia, rcalizacji i rej estrowania operacji

finansowych, gospodarczych i innych zdarueh, zwr6cii uwagg by zadania zostaly

15 Patrz przypis 4
76 Patrz przypis 1 4
11 Patrz przypis 4
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rozdzielone pomigdzy r62nych pracownik6w, przy uwzglgdnieniu obowiqzk6w

i odpowiedzialnodci gl6wnego ksiggowego jednostki, okre6lonych w przepisach prawa.

36. Zweryfikowa6 i uporz4dkowad wewngtrzne akty prawne dotycz4ce zasad gospodarki

finansowej, gospodarowania mieniem oraz rachunkowoSci pod wzglgdem aktualnoSci

wymienionych w nich regulacji oraz przepis6w prawa stanowionego, a takZe przydatnodci,

celem wyeliminowania z nich ustaleri wzajemnie sprzecznych i powtarzaj4cych sig oraz

nieaktualnych lub niezgodnych z prawem.

37. Dokonanie dobrowolnego z.wryotlu przez Pana bezpodstawnie przyznanych skladnik6w

wynagrodzenia na kwotg 21.168,00 zl. JednoczeSnie zobowiqzuje gl6wnego ksiggowego

jednostki do rozliczenia nienale2nie pobranej kwoty w wysoko6ci 21.168,00 zl brutto.

Rozliczenia nalezy dokonai z uwzglgdnieniem potrqceri przekazanych na konto Urzgdu

Skarbowego i Zakladu Ubezpieczei Spolecznych. Kwotg wynikaj qc4 z powylszych

rozliczei nale?y przekaza( na rachunek dochod6w UrzEdu Miej skiego o numerze 05 1240

5211 1111 0010 3553 7778 i niezwlocznie powiadomii o tym na piSmie przedstawiaj4c

kserokopig dokument6w potwierdzaj4cych dokonanie wplaty. Jednoczednie informujg, Ze

w przypadku braku zlo2onego rozliczenia zostan4 podjgte odpowiednie Srodki prawne.

Ponadto, informujg Pana, 2e w zwiapkt ze stwierdzeniem tak licznych

nieprawidlowoSci oraz naruszef dyscypliny finans6w publicznych w prowadzonej przez Pana

szkole podjqlem odpowiednie dzialania majqce na celu powiadomienie wla6ciwych organ6w

o skali nieprawidlowoSci ze wskazaniem os6b winnych powstalych zaniedbai.

Sprawozdanie z wykonania zalecefl pokontrolnych nale2y przeslai do Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 z podaniem numeru sprawy, w terminie 30-tu dni od daty

otrzymania ni niej szego wyst4pienia.

LASTA

k
Otrzymujq,rDo wiadomoSci:
I . Departament Edukacji

Sprawq prowadzi:
Biuro Kontroli, Anna Kulikowska, tel. 85 869 7419, Urszula Szczerbifiska 85 869 6389

tusl.olcski

INSPEKl,CR INSPlJ TOR DYRE
BITIRA

U rszul

OLI

lgori
)9 ort

n&,",
2-olZ,

bifiska

2e.0q,wp,l xa
a St lofirr

ltq;,

45

PRtrZY

4nna Kulikowska

0t4


