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Wystqpienie pokontrolne

Dzialal4c na podstawie upowaznienial do kontroli inspektor Biura Kontroli Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku przeprowadzil w okresie od 30 stycznia do dnia 07 marca 2020 roku

w prowadzonej przez Pani4 jednostce kontrolg kompleksow4 gospodarki finansowej za 2019

rok. Ustalenia kontroli zawarte w obustronnie podpisanym protokole w dniu 04 maja 2020r.

lvykazaty uchybienia w gospodarce finansowej, w zakresie objgtym kontrol4. Ponadto w dniu

07 maja 2020 roku wniosla Pani wyjaSnienia do protokolu kontroli wraz z brakuj4c4

dokumentacj4, kt6r4 uwzglgdniono w caloSci w dalszej tre6ci niniej szych wniosk6w.

W zwipku z poryzszym maj4c na uwadze wyniki kontroli i zlolor.e przez Pani4

wyjaSnienia z dnia 05 maja 2020 roku do protokolu, przekazujg Pani Dyrektor niniejsze wnioski

celem podjEcia stosowanych dzialah zmierzaj1cych do usunigcia wskazanych

nieprawidlowoSci i uchybieri.

W zakresie kontroli prawidlowoSci dokumentowania operacji kasowych wykazanych

na stronie 15 i 16 protokolu kontroli, stwierdzono, ze wyplaly irodk6w pienig2nych nie byly
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ujmowane w dniu, w kt6rym zostaly faktycznie dokonane. Zapisy w raporcie kasowym, choi

byly dokonywane chronologicznie, to kazda operacja wyplaty got6wki ujmowana byla nie pod

dat4 jej faktycznego przeprowadzenia. Nagminnie ujmowano rozch6d got6wki w kasie

podczas, gdy stan pocz4tkowy kasy wynosil 0,00 z\, a got6wka z banku pobierana byia po

dokonanej wyptacie. Jak ustalono staly zapas got6wki w kasie utrzymywano tylko dla

wydzielonego rachunku dochod6w -WRD, w *vtaz*.t z czym tylko w jednym z raport6w

prowadzonych dla rachunku WRD dokonano wyplaty got6wki bez wcze6niej pobranych na ten

cel irodk6w lub bez wczeSniejszego uzupelnienia pogotowia kasowego. W przypadku operacji

dokonywanych w raportach kasowych prowadzonych dla rachunku BUDZET, wyptata got6wki

bez wczeSniej pobranych Srodk6w na ten cel byla nagminna. Poczynione ustalenia nie daj4 wigc

podstaw, 2eby stwierdzi6,2e wszystkie operacje kasowe zostaly wykazane w raportach

kasowych rzetelnie tj. w tym samym dniu, w kt6rym zostaly faktycznie dokonane zgodnie z

wymogami okeslonymi w art.24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowoici2. Pomimo, tego, ze fakt

dokonania wyplaty got6wki potwierdzony jest podpisem kasjera, a odbi6r got6wki

udokumentowanyjest podpisem odbiorcy z podaniem daty, to realizowanie i dokumentowanie

wyplat nie maj4c Srodk6w got6wkowych w kasie trudno tznat za rzetelny i prawidlowy.

w tych okolicznoSciach przyjgty spos6b udokumentowania wyplat nie maj4c Srodk6w w kasie

trudno jest omat, za rzetelny. Dokonane w raportach kasowych zapisy nie odzwierciedlaj4

stanu rzeczywistego, zgodnego z treSci4 ekonomiczn4 dokonanych operacji - co wynika z

art. 24. ust. 2 ustawy o rachunkowodci3.

Dodatkowo stwierdzono, brak ci4gloSci ewidencji kolejnych raport6w kasowych

sporzqdzanych dla wydatk6w z wydzielonego rachunku dochod6w. Raport sporz4dzono na

przelomie dw6ch miesigcy od 0l .07 do 3 1 .08.2019 roku. Stwierdzono brak raportu kasowego

za okes od 01 .07.2019 roku do 3 I .07.2019 roku. W okresie wskazanym nie wyst4pily operacje

got6wkowe, zatem raport taki winien byd sporz4dzony ,,zerowy" za miesi4c lipiec 2019, dla

utrzymania ciqglo5ci ewidencji i chronologii raport6w.

Raport kasowy musi byi zamknigty w danym okesie sprawozdawczym, nie na przelomie

dw6ch okres6w sprawozdawczych, w przypadku jednostek o6wiatowych jest to miesiqc.

Kontrola zapis6w ksiggowych oraz wynikaj4cych z nich obrot6w i sald w ewidencji

kontrolowanej jednostki wykazala niezgodnoS6 sald kont rachunk6w bankowych

2

2 Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowoSci 0.1. z 2019r., poz 3 51, zE zrn.\
3 Patrz przypis 2



wynikajqcych z odpowiednich wyciqg6w bankowych prowadzonych w ramach konta 135

,,Rachunek Srodk6w funduszy specjalnego przeznaczeni{' na dzieri 30.09.2019r. oraz salda

konta l32,,Rachunek dochod6w jednostek budzetowych" na dzien 31.03.2019r. -/strona 18-

20 protokolu kontroli/. Wynikiem powstalych niezgodno6ci jest blgdne interpretowanie

obowi4zuj4cych przepis6w tj. $ l9 ust. 3 pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finans6w

z dnia 09.01.2018r.4 w zakesie prawidlowoSci wykazywania danych w sprawozdaniu RB 34S

z wykonania dochod6w i wydatk6w na rachunku, o kt6rym mowa w arl. 223 ust. I ustawy o

finansach publicmych. Dokonanie operacji ksiggowych niezgodnych z opisem konta 141

wykazanym w zal4czniku Nr 3 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13

wrzeinia 2017 roku 5. W Swietle ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowo5ci6 niewlpelnianie

obowi4zku sporz4dzania comiesigcznych zestawieri obrot6w i sald kont pnez gl6wn4

ksiggow4 jednostki. Obowiqzek taki wynika wprost z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o

rachunkowo6ciT. Zgodnie z powolanym przepisem ksiggi rachunkowe uznaje sig za

prowadzone biez4co, jeZeli zestawienia obrot6w i sald kont ksiggi gl6wnej sq sporzqdzane

przynajmniej za poszczeg6lte okresy sprawozdawcze, ne rzadziej ni2 na koniec miesi4ca.

Powstale blgdy to r6wnie2 brak analizy na bieZ4co sald kont bankowych przez gl6wn4

ksiggow4 jednostki.

W zakresie sprawdzania terminowoSci regulowania zobowi4zari przez jednostkg

wzglgdem obcych kontrahentiw za uslugi i dostawy stwierdzono przypadki niedotr4rmania

termin6w zaplaty zobowiqzari, co naruszalo arl.44 tst.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych8 (Dz. lJ. 2019r. poz. 869 ze zm.), stosownie do kt6rego to

przepisu - wydatki publiczne powinny byi dokonywane w wysokodci i terminach

wynikaj4cych z wczeSniej zaci4gnigtych zobowi4zah - lstrona 21,22 protokolu kontroli/.

W wyniku analizy terminowoici uiszczani a czynsz6w z tltulu zawierarrych przez

jednostkg um6w na najem pomieszczeri przedszkolnych, stwierdzono, ze w przypadku

op62nieri w platnodci czynszl przez najemc6w jednostka ka2dorazowo nie naliczala odsetek

za zwlokg- lstrona 29-32 protokolu kontroli/. Zgodnie z art. 42 ust 5 ustawy z drua 27 lipca

a Rozporz4dzenie Minist a Rozwoju i Finans6w z dnia 09.01.2018r. w sprawie sprawozdawczoSci bud2etowej (Dz.U,2ol9r.,
poz. 1393 zr zm.)
r Rozporzqdzcn ie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia l3 wrzesnia 2017 roku w sprawic rachunkowoici oraz plandw kont dla
budzetu parlstwa, budzet6w jednostek samoz4du ter)'to alnego, jodnostck bud2etowych, samorz4do\r?ch zaklad6w
bud2ctowych, panstwowych funduszy cclowych oraz panstwowychjcdnostek budzetowych majacych sicdzibg poza granicami
Rzeczpospofitej Polski€j. (Dz. U. 2ol7t.,poz.l9l1 ze zl,],.)
6 Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowoSci (i.t. z 2019r. poz. 3 51, za zrr.)
1 Patrz! przypis 6
8 Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869, ze zm.)
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2009r. o finansach publicznyche jednostki sektora finans6w pubticznych sq obowiqzane do

ustalania przypadajqcych im naleZnoSci pienig2nych, w tym maj4cych charakter

cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowipanych czynno(ci

zmierzaj4cych do wykonania zobowi4zania.

Dokonuj4c sprawdzenia administowania Srodkami Zakladowego Funduszu Swiadczei

Socjalnych stwierdzono, 2e nie uwzglgdniono w preliminarzu w pelnej wysokoSci $rodk6w

niewykorzystany ch z lat poprzednich a majdujQcych sig na rachunku bankowym ZFSS

stanowi4cym BO na dzieri 01.01.2019r. w wysokoSci 2.598,39 zl. - /strona 40 protokotu

kontroli/. W preliminarzu uwzglgdniono jedynie kwotg 1 .446,39 zl. Plan wydatk6w sklada sig

z dw6ch czgSci: wplyw6w i zaplanowanych wydatk6w. Do wplyw6w zalicza sig wysoko5i

odpis6w, niewykorzystane Srodki z poprzednich lat, czy odsetki od kwot znajduj4cych sig na

rachunku bankowym. Natomiast w czg6ci dotycz4cq wydatk6w powinno sig okreSlii

szacowane kwoty, jakie zostan4 przeznaczone La poszczeg6lne formy dzialalno(ci socjalnej.

W zwiqzku z poryZszym dysponent (rodk6w tj. dyrektor nie posiadal pelnej wiedzy na temat

wysokoSci Srodk6w, jakie mogq byd do rozdysponowania na rok 2019. Za blgdnie podan4

wysokoSd Srodk6w do rozdysponowania odpowiada gl6wny ksiggowy jednostki.

W zakresie sprawdzenia wydatk6w dokonanych ze Srodk6w ZFSS. stwierdzono. Ze w dniu

21 stycznia 2019 roku jednostka dokonala zaplaty podatku dochodowego od dwiadczeri

wyplaconych za miesi4c grudzieri 201 8 roku w wysoko6ci I . 1 52,00 zl. Nastgpnie na podstawie

obrot6w na koncie 135 za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz list plac ustalono,2e w

okresie od dnia 27 marca 2019 roku do dnia 23 grudnia 2019 roku, gl6wna ksiggowa dokonala

potr4ceri na rzecz ZFSS z wlasnego wynagrodzenia kwoty po 33,50 zl miesigcznie w sumie

333,50 zl, podaj4c w treSci przelewu splata na rzecz ZFSS. Dokonano sprawdzenia operacji

dotycz4cej prawidlowo6ci, wysoko6ci naliczenia i aplaty podatku dochodowego od

Swiadczeri wyplaconych z ZFSS za miesi4c grudzieri 2018 roku, oraz zasadnodci dokony,wania

potrqcen na rzeczZpSS, dzialaj4cego przy PS nr 2.

W dniu 07 maja 2020 roku wniosla Pani wyjadnienia do protokolu kontroli, kt6re zostaly

uwzglgdnione w czgSci dotycz4cej ustalenia i potwierdzenia wysokoSci naliczonego poda&u

dochodowego naliczonego od Swiadczen wyplaconych zZFSS za miesiqc grudzief 2018 roku.

W wyniku analizy otrzymanej dokumentacji w formie listy plac z dnia l1 grudnia 2018 roku,

ustalono prawidlowq wysoko5i podatku dochodowego. Nadal jednak nie wyjaSniono

zasadnoSci kwestii dotycz4cych potrqcei. Udzielone w trakcie kontroli wyjadnienia wraz z

o I'atrz prz)-pis 8
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zal4czon4 dokumentacj4 zobrazowaly dodatkowe btgdy w prowadzonej ewidencji ksiggowej

jak np. w zatwierdzonym za rok 2018 sprawozdaniu finansowym - bilansie zlo2onym do

organu prowadzEcego w dniu 29.03.2019r. wykazano w pozycji zobowipania wobec

bud2et6w dane niezgodne z danymi wynikajqcymi z prowadzonej ewidencji ksiggowej na

koncie 225 BO na dzieh 01.01.2019r. oraz deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek

dochodowy PIT- 4R za miesiqc XM0l8 roku, co obrazuje jak r62ne kwoty zobowi4zari

wobec budzet6w przedstawia jednostka. Z zal4czonych do wyja(nienia wyciqg6w bankowych

wynika teZ nieterminowoSd w regulowaniu zobowiqzai z lyfilu przekazywania zaliczek na

podatek dochodo!\T jak np. za miesiqc styczef 2018 roku, podatek oplacono w marcu 2019

roku. Jak wynika z przepis6w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowo6cilo

jeSli po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostka otrzyma informacje o zdarzeniach

majqcych istotny wplyw na to sprawozdanie, to ich skutki ujmuje w ksiEgach rachunkowych

roku obrotowego, w kt6rym informacje te otrzymala. O sposobie przeprowadzenia w ksiggach

rachunkowych korekty decyduje istotnoS6 blgdu. Jedli w ocenie jednostki blqd jest na tyle

istotny, ze nie mo2na vznat zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok lub lata

poprzednie za rzetelnie ijasno przedstawiajqce sl,tuacjg maj4tkow4 i finansow4 oraz wynik

finansowy jednostki, to kwotg korekty spowodowanej usunigciem tego blgdu odnosi si9 na

kapital (fundusz) wlasny i wykazuje jako "zysk (stratg) z lat ubieglych". Tak stanowi art. 54

ust.3 ustawy o rachunkowoici.

W zakresie sprawdzenia prawidlowoSci przeprowadzania oraz udokumentowania

inwentaryzacji stwierdzono, 2e w trakcie kontroli, nie okazano dokumentacji potwierdzajqcej

przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu - /strona 50 protokofu kontroli./, choi w wydanym

przez Pari4 zarz4dzeniu Nr l0/2017 z dnia 29.12.2017r. zarz4dzila Pani przeprowadzenie

inwentaryzacji rocznej skladnik6w majqtku przedszkola. W dniu 07 maja 2020 roku wraz z

wyja6nieniami do protokolu kontroli, przekazala Pani dokumentacjg dotyczqcq

przeprowadzonej inwentaryzacji magi\zynu ze stanem na dziefi 31.12.2017r., w zwi4zku z

powyzszym po analizie odstqpiono od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie.

Wykonywanie obowiqzk6w w zakresie rachunkowo6ci naleZy do obowiqzk6w gl6wnego

ksiggowego jednostki. Prawa i obowipki gl6wnego ksiggowego okreSla art. 54 ustawy o

finansach publicznych. Nadz6r nad wykonywaniem obowi4zk6w w zakresie rachunkowoSci

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

5
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Maj4c

1.

4.

)

na uwadze przedstawione uchybienia i nieprawidlowoSci polecam Pani:

Wzm6c nadz6r i sprawowa6 rzeczywist4 i rzeteln4 kontrolg nad gospodark4 kasow4

jednostki, poprzez prawidlowe dokumentowanie obrot6w kasowych w zakresie:

* Raporty kasowe sporzqdzai na koniec kazdego miesiqca, zgodnie z art. 20 ust.

I ustawy o rachunkowo6ci;

.1. Dokonywad lyyplaty got6wki w kasie z pobranych na ten cel Srodk6w

z rachunku bankowego lub z pogotowia kasowego;

.1. Operacje lvyplaty got6wki w kasie ujmowai w raporcie kasowym zgodnie

z wymogami okeSlonymi w art.24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowoSci;

Sporzqdzai sprawozdania RB 34S z wykonania dochod6w i wydatk6w na rachunku,

o kt6rym mowa w art.223 ust. I ustawy o finansach publicznych, zgodnie z zasadq

oke6lon4 w $ 19 ust. 3 pkt 2 Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia

09.01.2018r. w sprawie sprawozdawczoSci bud2etowej, m.in. poprzez wykazywanie

w wydzielonym wierszu,,Pl50" - stan Srodk6w pienigznych znajduj4cych sigjedynie

na wydzielonym rachunku bankowym.

Dokonywai operacji ksiggowych zgodnych z opisem konta 141 wykazanym

w zalqczniku Nr 3 Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzeSnia

2017 roku.

Zobowi1zal gl6wn4 ksiggow4 jednostki do wypelniania obowiEzku sporz4dzania

comiesigcznych zestawiei obrot6w i sald kont ksiggi gl6unej, zgodnie z art.24 ust. 5

pkt 2 ustawy o rachunkowo6ci.

Terminowo regulowai zobowiqzania wzglgdem obcych kontrahent6w za uslugi

i dostawy zgodnie z art. 44 ust.3 pkt 3 ustawy z dna27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych.

Nalicza6 odsetki za zwlokg, w przypadku op62nieri w platno6ci czynszu za najem

pomieszczeri przedszkolnych , zgodnie z art.42 ust 5 ustawy z dnia 27 lipca 2009r.

o finansach publicznych.

Wzm6c nadz6r nad rozliczaniem, wydatkowaniem i prowadzeniem ewidencji

ksiggowej w zakresie gospodarowania Srodkami ZFSS.

Sprawowa6 nale|yly nadz6r nad dzialaniami powolanych komisji

inwentaryzacyjnych, w celu rzetelnego przeprowadzenia i dokumentowania spisu

z natury.
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Sprawozdanie z wykonania zaleceri pokontrolnych nale2y przesla6 do Urzgdu Miejskiego

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

otrzymania niniejszego wystqpienia.
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