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Wystqpienie pokontrolne

t ORN-1.077.36.202 | z dnia 26 styczt\ia 2021 r. roku wydan ego przezPrczydenta Miasta Bialegostoku

ilalqczniki szt.

Dzialaj4c na podstawie upowa:lnienial do kontroli inspektor Biura Kontroli Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku przeprowadzil w okesie od 03 lutego 2021 do 02 marca 2021 roku

w prowadzonej przez Pani4 jednostce kontrolg w zakresie uregulowari organizacyjnych,

regulacji wewngtrznych dotyczqcych polityki rachunkowodci, realizacj i dochod6w na

wydzielonym rachunku oraz dokon)'wania wydatk6w. Kontrola obejmowala dzialalnoSi

plac6wki w okesie od dnia 0l stycznia 2020 roku do dnia 3l grudnia 2020 r. Stan faktyczny

udokumentowano w protokole kontroli podpisanym w dniu 16 marca 2021 r.

W zwipku z poryzszym majqc na uwadze wyniki kontroli przekazujg Pani niniejsze

wyst4pienie zawieraj4ce ustalenia i oceng skontrolowanej dzialalnoSci wraz z zaleceniami.

DzialatnoS6 jednostki w zakresie wydatkowania Srodk6w z uwzglgdnieniem przyjqtych

kryteri6w legalnoSci, rzetelnosci, gospodamosci i celowoSci ocenia sig pozytyvvnie. W trakcie

kontroli podjgla Pani czynnodci zmierzaj4ce do wyeliminowania nieprawidlowoSci.
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Pomimo pozl'tywnej oceny zwr6cono uwag? na nieprawidlowoSci w zakesie naliczania

dodatk6w funkcyjnych, kt6re byly przyznane procentowo od wynagrodzenia zasadniczego

pracownika, natomiast zgodnie z regulaminem wynagradzania ( zal4cznik nr 3 - tabela dodatku

funkcyjnego) obowi4zuj4cym w jednostce dodatki funkcyjne powinny byi naliczane od

najniZszego wynagrodzenia. Ponadto dokonujqc sprawdzenia k ategoii zaszercgowania, stawek

wynagrodzeri ujgtych w anga:Zach, kartach wynagrodzeri plac wybranych pracownik6w

administracji i obslugi poprzez por6wnanie z zapisami rczporzEdzenia Rady Ministr6w z dnia

15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowych2 oraz Regulaminem

wynagradzania stwierdzono, ze gl6wnej ksiggowej zostalo przyznane wynagrodzenie

zasadnicze wedtug XVI grupy zaszercgowania, kt6re przewyLszalo przedzial kwotowy

ustalony w Regulaminie wynagradzania w zal4czriku m 2 - tabela wynagrodzenia

zasadniczego (protok6l kontroli str. 26-27). Stwierdzone nieprawidlowoSci zostaly

wyeliminowane w czasie trwaj4cych czyruroSci kontrolnych. Dokonano zmiany w tabelach

w zakresie dodatku funkcyjnego i stawek wynagro dzenia zasadticzego.

W zakresie prawidlowodci zakwalifikowania wydatk6w do wladciwych podzialek

klasyfikacji bud2etowej zgodnie z zasadami rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia

2 marca 2010r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w

i rozchod6w oraz Srodk6w pocho dz4cych ze ir6del zagranicznych3, stwierdzono, 2e w okresie

kontrolowan)ryn wydatki dotyczEce odprowadzenia Sciek6w nieprawidlowo ujmowano

w $ 4260 - ,,Zakup energii", natomiast zgodnie z klasyfikacj4 budzetowq wydatki te powinny

byd ujmowane w $ 4300 - .Zakrry uslug pozostalych". Od 2021 rokt powyzsze wydatki

klasyfi kowane sq prawidlowo.

W zakresie prawidlowoSci naliczu.ja odpisu na ZFSS emeryt6w i rencist6w objgtych

opiek4 socjaln4 stwierdzono, 2e bezpodstawnie dokonano korekty odpisu w zwi4zku

z odejSciem pracownika na emerlturg, zwigkszajqc tym samym odpis o 86,12 zl. Zgodnie

z pxagrafem 7 rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie sposobu

ustalania przecigtnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu...a podstawg naliczenia

odpisu stanowi przecigtna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych

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

2 Rozporzqdzenie Rady Ministrdw z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4do*ych
(Dz.U. z 2018 r.,po2.936 ze m.)
I Rozporz4dzenia Minisha Finans6w z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w,
wydalk6w, przychoddw i rozchod6w oraz $rodk6w pochodz4cych ze ir6del zagranicznych (.t. Dz.U. 2014r.
poz. 1053 ze zm.)
a Rozporz4&enie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie sposobu ustalania przecigtnej liczby
zatrudnionych w celu naliczania odpisu (Dz.lJ. 22009 r. m 43, poz.349)
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obejmujqca pracownik6w zatrudnionych w pelnym i niepelnym wymiarze czasu pracy

(po przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy). Korekta Funduszu polega na tym, 2e do 3l

grudnia danego roku pracodawca ma obowiqzek przeliczer.ia faktycznie zatrudnionych w tym

roku pracownik6w i przekazanych w zwiqzku z tym odpis6w. W zwiqzku z poryzszym

przepisy nie przewidujq obowipku lub mo2liwoSci uiredniania liczby emeryt6w/rencist6w,

bgdqcych pracownikami przez czgdi roku kalendarzowego. Ustawowy mechanizm udredniania

liczby os6b, na kt6re dokonuje sig odpisu dotyczy tylko tych, kt6rzy maj4 status pracowniczy.

wigc korekta odpisu nie obejmuje emeryt6w i rencist6w (protok6l kontroli str.33).

Wykonywanie obowiqzk6w w zakresie rachunkowoSci nale2y do obowiqzk6w gl6wnego

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

o finansach publicznychs. Nadz6r nad wykonywaniem obowiqzk6w w zakresie

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

o rachunkowoSci6.

Maj4c na uwadze przedstawione uchybienia i nieprawidlowo5ci polecam Pani:

1. Dokonyrvad korekty Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych uwzglgdniajqc

faklycznq przecigtn4 liczbg pracownik6w w roku kalendarzowym, zgodnie

z obowipuj4cymi przepisami.

Sprawozdanie z wykonania zaleceri pokontrolnych nale2y przeslal do Urzqdu Miejskiego

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

otrzymania niniejszego wyst4pienia.
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Otrzymuj q/Do wiadomoSci:
I . Departament Edukacji
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Sprawg prowadzi:
Biwo Kontroli: Renata Miklaszewicz tel. 85 869 6844

5 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r' (j.t. 22021 r. poz.305)
6 Ustawa o rachunkowoJci z dnia 29 wrze{nia 1994 r. (1.t. 22021 t. Wz.2l7)
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