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Wyst4pienie pokontrolne

Dzialaj4c na podstawie upowaznieniar do kontroli inspektor Biura Kontroli Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku przeprowadzil w okresie od 08 paZdziemika do 30 listopada 2020

roku w prowadzonel przez Paniq jednostce kontrolg gospodarki finansowej za 2019 rok.

Kontrola prowadzona byia w zakresie realizacji wydatk6w bud2etowych, z wydzielonego

rachunku dochod6w oraz Zakladowego Funduszu Swiadczef Socjalnych. Ustalenia kontroli

zawarte w protokole podpisanym w dniu 21 grudnia 2020 r. wykazaly uchybienia w zakesie

objgtym kontrol4.

W zwi4zku z poryzszyrn maj4c na uwadze wyniki kontroli przekazujg Pani Dyrektor

niniejsze wnioski, celem podjgcia stosowanych dzialafi zmierzajqcych do usunigcia

wskazanych nieprawidlowoSci i uchybieri.

W zakresie kontroli prawidlowo6ci dokumentowania operacji kasowych wykazanych na

stronie 6 i 7 protokolu kontroli stwierdzono, ze wyplaty Srodk6w pieniE2nych nie byly

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 dat4jej faktycznego przeprowadzenia. Rozch6d got6wki ujmowano w raporcie kasowym
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podczas, gdy stan poczqtkowy kasy wynosil 0,00 zl, a got6wka z banku pobierana byta na

pokrycie wydatku po dokonanej wyplacie. Powy2sze dokumentowanie wyplat przy braku

Srodk6w got6wkowych w kasie trudno uznai za 'zetelny i prawidlowy. Ponadto narusza

wymogi okreslone w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowo6ci2 zgodnie z kt6rym, ksiggi

rachunkowe uznaje sig za prowadzone na bie24co je2eli m.in. ujgcie wplat i wlplat

got6wkowych nastgpuje w tym samym dniu. w kt6rym zostaly dokonane. Stwierdzono

r6wniez. i2 na dowodach wyplaty brak bylo podpisu osoby otrzymujqcej got6wk9. co stanowi

naruszenie obowi4zuj4cych w jednostce zasad okre5lonych w instrukcji kasowej, zgodnie z

kt6rymi odbiorca got6wki kwituje jej odbi6r na dowodzie KW ,.kasa wyplaci" podaj4c datq

jej otrzymania oraz zamieszcza sw6j podpis.

W wyniku kontroli wydatk6w w zakresie wynagrodzefl stwierdzono,2e w Przedszkolu

zasady wynagradzania pracownik6w niebgdqcych nauczycielami zatrudnionych

w Przedszkolu zostaly okedlone w Regulaminie wynagradzania z dnia 07.08.2017 r., kt6ry

zostal uzgodniony z Zakladorymi ZawiEzkami Zawodowymi. Aneksem Nr 1 do Regulaminu

*prowadzono zmiarlE zal4cznika nr 1 tj. tabelg wynagrodzenia zasadniczego pracownik6w

administracji i obslugi oraz zal4cznlka nr 2 tabelg stawek dodatku funkcyjnego. Aneks

zostal zatwierdzony przez organizacjQ zwi4zkow4 dnia 18.04.2018 r.

W tym zakresie dokonuj4c sprawdzenia kategorii zaszeregowania, stawek wynagrodzen

ujqtych w angaZach. kartach wynagrodzeri wybranych pracownik6w administracji

i obslugi za miesi4c listopad 2019 r. poprzez por6wnanie z zapisami rozporz4dzenia Rady

Ministr6w z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowych3

oraz Regulaminem wynagradzania stwierdzono 2e, w zal4czniku nr 1 w ,,tabeli

minimalnego miesigcznego poziomu wynagrodzeni zasadniczego dla pracownik6w

samorz4dowych zatrudnionych na umowg o praca" oraz w ,.tabeli stawek dodatku

funkcyjnego" pominigta zostala XVI kategoria zaszeregowania, kt6ra w rzeczywistoSci

odpowiada stanowisku gl6wnej ksiggowej - (protok6l kontroli str.l2).

W zakresie realizacji wydatk6w dokonywanych z wydzielonego rachunku dochod6w

dokonano analizy realizaqi zawartych um6w, kt6rych przedmiotem bylo przygotowywanie

i dostarczanie obiad6w do przedszkola. Zgodnie z zapisami zawanymi w umowach

wynagrodzenie wykonawcy ustalane bylo miesigcznie w oparciu o iloczyn faktycznie

dostarczonych w danym miesi4cu liczby obiad6w oraz ceny jednostkowej obiadu. W tym

': Ustawa z dnia 29.09. 1994r. o rachunkowoSci (.t.. z 2019r.. poz. 351. ze .zrn.)

3 Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowych
(Dz.U.22018 r.,po2.936 ze zrn.)
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zakresie stwierdzono. ze wyst4pily przypadki rozbie2noici pomigdzy ilodciq obiad6w

wykazanych na fakturze, a ew-idencj4 prowadzonq przez referenta przedszkola (protokol

kontroli str. 18-20). Z uzyskanych wyja6niefi wynika" 2e rozbie2noSci najprawdopodobniej

wystqpily na poziomie prowadzenia ewidencji wewngtrznej na podstawie, kt6rej codziennie

rano podawane s4 zapotrzebowania ilodci obiad6w na dany dzieh. Powy2sze rozbie2noSci

wskazuj4, 2e zmiana w iloSci obiad6w nast4pila w trakcie dnia i nie zostala skorygowana

w ewidencji wewngtrznej. Niemniej jednak nale2alo dokonai weryfikacj i i ewentualnych

zmian w taki spos6b, aby zachodzila zgodnoSd migdzy ewidencj4 i wystawion4 faktur4.

W zakresie sprawdzenia wydatk6w dokonanych ze Srodk6w ZFSS. stwierdzono, 2e dnia

07 .l I .2019 r. na podstawie faktury nr 311112019 dokonano zakupu kompozycji kwiatowej na

kwot? 150,00 zl (protok6l kontroli str. 18-20). Z opisu dokonanego na fakturze wynika.2e

wieniec zostal zakupiony w mviqzku z pogrzebem pracownika (emeryki).

W Swietle obowi4zuj4cych przepis6w wydatek taki nie jest zwiqzany z dzialalnoSci4

socjaln4 zdefiniowan4 w art. 2 pkt I ustawy o ZFSST. Udzial w pogrzebie bylego pracownika

i zwiqzany zakup wienca lub wi4zanki nie jest obowiqzkiem pracodawcy, gdyz prawo pracy

nie naklada na niego takiego obowi4zku. Nale2y zauwdi.y(,, 2e ,,dzialalnoSci socjalna"

w rozumieniu ustawy o zakladowym funduszu Swiadczeri socjalnych, to: ,,uslugi Swiadczone

przez pracodawc6w na rzecz r62nych form wypoczynku, dzialalnoSci kulturalno-oSwiatowej.

sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dzieimi w Zlobkach. klubach dziecigcych, przedszkolach

oraz innych formach wychowania przedszkolnego. udzielanie pomocy materialnej -

rzeczowej lub finansowej, a tak2e zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na

warunkach okreSlonych umow4" (art. 2). Nale2y zatem przyj4d., i2 zakup wierica

po2egnalnego nie mo2e zostai sfinansowany ze Srodk6w funduszu z uwagi na fakt. i2 niejest

wydatkiem w rozumieniu definicji dzialalnoSci socjalnej.

Wykonywanie obowi4zk6w w zakresie rachunkowoSci naleZy do obowi4zk6w gl6wnego

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

o finansach publicznychs. Nadz6r nad wykonywaniem obowipk6w w zakresie

rachunkowo6ci nale2y do kierownika jednostki. jak o tym stanowi art. 4 ust 5 ustawy

o rachunkowoSci.

! Ustawa o ZFSS z dnia 04.03.1994 (.t. Dz.lJ. 22020 r.. poz.1070).
5 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (j.t. 22019 t. poz.869)
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Maj4c na uwadze przedstawione uchybienia i nieprawidlowoSci polecam Pani:

l. Prawidlowo dokumentowai operacje kasowe zgodnie z wymogami okre5lonymi

w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowo5ci oraz dokon).wai wyplat got6wkor.rych

zgodnie z obowiEzuj4c4 w jednostce instrukcj4 kasowq.

2. Uregulowai w regulaminie wynagradzania zasady wynagradzania gl6wnej ksiggowej

w zakesie kategorii zaszeregowania oraz stawki dodatku funkcyjnego.

3. Wzm6c nadz6r nad rozliczaniem i ewidencj4 wewngtrzn4 prowadzonq w zakresie

iloSci zamawianych obiad6w do przedszkola.

4. Dokonywad wydatk6w z ZFSS na cele zgodne z ustaw4 o zakladowym funduszu

Swiadczeri socjalnych.

Sprawozdanie z wykonania zaleceri pokontrolnych nale2y przeslai do Urzqdu Miejskiego

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

otrzymania niniejszego wystqpienia.
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Sprawg prowadzi:
Biuro Konlroli: Renata Miklaszewicz tel.85 869 6811
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