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Pani
Agnieszka Guzowska
Dyrektor
Przedszkola Samorz4dowego Nr 23
w Biatymstoku,
ul. Konopnicka I

Wyst4pienie pokontrolne

Dzialaj4c na podstawie udzielonego upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli

Nr ORN-I.077.704.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku wydanego przez Prczydenta Miasta

Bialegostoku, inspektor Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - Wioletta Bi2uta

przeprowadzila w kierowanej przez Pani4 jednostce kontrolg w zakresie spraw

organizacylnych, regulacji wewngtrznych obowi4zuj4cych w jednostce, realizacji wydatk6w

bud2etowych, wydatk6w z wydzielonego rachunku dochod6w oraz wydatk6w dokony"wanych

z zakladowego funduszu dwiadczef socjalnych. Kontrola obejmowala dzialalnodi plac6wki

w okesie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Stan faktyczny

udokumentowano w protokole kontroli podpisanym przez strotTy w dniu 1 7 grudnia 2020r.

W zwiqzku z tym przekazujg Pani niniejsze wyst4pienie pokontrolne zawierajqce

ustalenia i ocenQ skontrolowanej dzialalno5 ci wraz z zaleceniami.

DzialalnoS6 jednostki w zakresie wydatkowania Srodk6w z uwzglqdnieniem

przyjgtych kyteri6w legalnodci, rzetelno3ci, gospodamoSci i celowoSci ocenia sig

pozytywnie. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidlowoSci nie wplyngly niekorzystnie na

caloksztah finans6w przedszkola. W trakcie kontroli na bie24co reagowala Pani na ustalenia

kontroli, jednak2e nadal aktualne s4 uwagi, kt6re przekazujg Pani w niniej szym wyst4pieniu.

ul. Slonimska 1, l5-950 Bialystok, tel. 85 869 6002, fax 85 869 6265, e-mail: prezydent@um.bialystok.pl

I

s?t.



W zakesie zgodnosci dzialalnoSci jednostki z przepisami prawa, stwierdzono, ze

w przyjgtych zasadach rachunkowoici zapisano, 2e jednostka ptzyjqla i stosuje zapisy

uproszczone polegajqce na ewidencji naleznosci tj. ksiggowania oplat za przedszkole

pomniejszonych o zwroty nadplat ujgtych na rachunkach bankowych pod t4 sam4 dat4.

ponadto przy ewidencji zobowieyzaf. takich jak wyplata ekwiwalentt za ptane odziezy

roboczej, wnoszonych oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonl"wanych

zwrot6w za szkolenie dla nauczycieli, wyplata swiadczeri pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

ksiggowanie odbyrva sig przy zastosowaniu kont zespolu ,,4" i kont zespolu ,,1". Przyigte

zasady pomijaj4 w ewidencji konta zespolu ,,2". Stosowanie uproszczefi polegaj4cych na

pomijaniu w ewidencji ksiggowej kont rozrachunkowych zespolu 2, nie znajduje zadnej

podstawy prawnej. Zastosowanie takich uproszczeri pozostaje w sprzecznosci z zasadeJni

ujmowania operacji gospodarczych w ksiggach rachunkowych jednostki zawartymi w

zalqczniki Nr 3 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesnia 2017 roku

w sprawie rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budZetu paristwa, bud2et6w jednostek

samorz4du terltorialnego, jednostek budZetowych, samorz4dowych zaklad6w bud2etowych,

paiistwowych funduszy celowych oraz pafstwowych jednostek budZetowych maj4cych

siedzibg poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. (Dz.U z 2020r. po2.342, ze zm.)-

Kolejnym zapisem, kt6ry potwierdza brak moZliwoSci pomijania w ewidencji kont

Zespolu ,,2" dla wyzej wymienionych zasad, jest zapis wynikajqcy z $ 20 ust. 1 ww.

rozporz4dzenia. Zapis ten okresla, 2e konta wskazane w planach kont okreSlonych

zalqcznikani do rozporz4dzenia nale'y traktowad jako standardow4 liczbg kont, kt6ra mo2e

byi ograniczona jedynie o konta sluz4ce do ksiggowania operacji gospodarczych

niewystgpujqcych w jednostce albo uzupelniona o konta zgodne co do treSci ekonomicznej, w

tym r6wnie2 przy wykorzystaniu symboli kont, kl6re maj4 zastosowanie w jednostce.

Niezale2nie od powyzszego nale2y r6wnieZ wskaza6, ze stosowanie przez jednostkg

uproszczenia opisanego w polityce skutkowalo brakiem pelnej i wlaSciwej kontroli stanu

rozrachunk6w, co moze by,t przyczyn4 nieterminowego wykonania zobowi4zania,

skutkuj4cego np. zaplalE odsetek. Dlatego te2 naleZy jednoznacmie stwierdzii, 2e stosowanie

utoszczeh polegaj4cych na pomijaniu w ewidencji ksiggowej kont rozrachunkowych zespolu

,,2" , rie znajdtje podstaw prawnych /str. 3,4 oraz str. 15 protokolu konholi/.

W zakresie sprawdzenia wydatkowania Srodk6w z ZakJadowego Funduszu Swiadczeri

Socjalnych /opisanych na str. 19-20 protokotu kontroli/, stwierdzono, 2e w przypadku

wyplaty Swiadczenia urlopowego dla nauczycieli na rok szkolny 201812019 v"yplaty

dokonano zgodnie z art. 53 ust. la Karty Nauczyciela, kt6ry ustala, ze z odpisu na zakladowy
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fundusz Swiadczeri socjalnych, wlplacane jest nauczycielowi do korica sierpnia kazdego roku

Swiadczenie urlopowe w wysoko6ci odpisu podstawowego, o kt6rym mowa w pnepisach o

zakladowym funduszu Swiadczefi socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu

pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Do dnia 3l lipca 2019 roku

wysoko66 odpisu podstawowego wynosila 1.229,30 zl, kt6r4 jednostka wyplacila w dniu

17.06.2019r. Z dntem 23 pu2dziemika 2019 r. weszla w zycie ustawa z dnia 1l wrze6nia 2019

r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwi4zaniach stuzEcych realizacji ustawy bud2etowej na

rok 2019, ustawy o zakladowym fi.rnduszu dwiadczei socjalnych oraz ustawy o Karcie DuZej

Rodziny (Dz.tJ. z 2019 r., poz. 1907) - kt6ra zwigkszyla odpis na ZFSS od dnia I sierpnia

201 9 r. do dnia 3 1 grudnia 201 9 roku na | .27 | ,21 zl. Nale2alo dokonai rozliczenia z

pracownikami w zlvi4zku ze znowelizowaniem art. 5h ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o

zakladowym funduszu Swiadczeri socjalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1352 ze z) i *pl1"wem

wysokoSci podwy2szonego od 1 sierpnia 2019 r. odpisu podstawowego na wysoko66

Swiadczenia urlopowego nauczycieli, o kt6rym mowa w art. 53 ust. la ustawy z dr-;.a 26

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, (Dz. U . z 2018 r., poz. 967 ze zm). I tak: po zmianie

przepis6w odpis podstawowy za2019 rok wynosi: I.229,30 zl x7112+1.271,21 zlx5/12:
7 t7 ,09 + 529,67 : | 246,76 zt.

W zwiqzku ze zwigkszeniem wysokoSci odpisu od I sierpnia 20 I 9r do 3 1 grudnia 201 9 r.

na ZFSS nalezalo wyr6wnad Swiadczenie urlopowe wyplacone nauczycielom. Nauczyciel

zatrudniony przez caly rok szkolny 201812019 w pelnym wymiarze zajQe otrrymal do kofca

sierpnia 2019 r. dwiadczenie urlopowe w wysoko6ci 1.229,30 zl. Po zmianie przepis6w

powinien otrzpae 1.246,76 zl tj. naleialo doplacid nauczycielowi 17,46 zl. W dniu l0

grudnia 2020 roku dokonala Pani wyr6wnania dwiadczenia urlopowego dla nauczycieli, co

potwierdzil WB nr 0021/2020 za okes od01.12.2020r. do 10.12.2020r.

Odpowiedzialnodi za gospodarkE finansow4 jednostki sektora finans6w publicznych,

w tyrn za wykonywanie obowiqzk6w w zakresie kontroli zarz4dczej, spoczywa na

Dyrektorze, jako kierowniku jednostki sektora finans6w publicznych, stosownie do art. 53

ust. I i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
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Wykony.wanie obowipk6w w zakresie rachunkowo6ci naleZy do obowi4zk6w gl6wnego

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

o finansach publicznych. Nadz6r nad wykon)ryaniem obowipk6w w zakresie rachunkowoSci



nalezy do zadari kierownika jednostki, jak o tym stanowi art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29

wrzeSnia 1994r. o rachunkowo6ci (Dz. U. z20l9r. poz.35l ze zm.).

Maj4c na uwadze przedstawione uchybienia polecam Pani :

1. Prowadzi6 ewidencjg nale2no5ci i zobowiqzan na kontach zespolu ,,2" , zgodnie z

postanowieniami zal4cznika Nr 3 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z

dnia 13 wrzeinia 2017 roku w sprawie rachunkowoSci oraz plan6w kont dla

budZetu paristwa, bud2et6w jednostek samorz4du tery.torialnego, jednostek

bud2etowych, samorzqdowych zaklad6w bud2etowych, paristwowych funduszy

celowych oraz paristwowych jednostek bud2etowych majqcych siedzibg poza

granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U z 2020r. , poz. 342).

2. Dokonywai bieZqco korekt wysokoSci Swiadczenia urlopowego dla nauczycieli,

kaZdorazowo w przlpadku zmiany odpisu podstawowego w trakcie roku.

Sprawozdanie z wykonania zalecefi pokontrolnych nale2y przeslai do Biura Kontroli

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I z podaniem numeru sprawy w terminie

30-tu dni od daty olrzymania niniejszego pisma.
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Sprawg prowadzi:
Biuro Kontloli: Wioletta Bi2uta tel. 85 869 6846
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