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Wystqpienie pokontrolne

Dzialaj4c na podstawie upowaZnienia Nr ORN-I.077.39.2021 do przeprowadzenia

kontroti inspektor z Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - Anna Kulikowska

przeprowadzila w kierowanej przez Pani4 jednostce kontrolg w zakresie spraw

organizacyjnych, regulacji wewngtrznych dotycz4cych polityki rachunkowo5ci, realizacj i

dochod6w na wydzielonym rachunku i dokonywania wydatk6w w 2020r.

Szczeg6lowe ustalenia przedstawiono w protokole kontroli podpisanym przez strony

w dniu 08 marca 2021r.

Skontrolowan4 dzialatnoid jednostki we wskazanym zakresie z uwzglgdnieniem

przyjgtych kryteri6w legalnodci, rzetelnodci, gospodamoSci i celowoSci ocenia sig

po44)"vrnie. Jednak2e w trakcie kontroli wniesiono uwagi, kt6re przekazujE w niniejszym

wystqpieniu.

Dokonuj4c kontroli zgodno6ci sald bankowych wynikaj4cych z wyciqg6w bankowych

zestawieniem obrot6w i sald za poszczeg6lne miesiqce 2020 roku stwierdzono, 2e saldo

ul. Slonimska l, 15-950 Bialystok, tel.85 869 6002, fax 85 869

lnfolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - tel 85 879 79 79
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6265, e-mail: prezydent@um.bialystok.pl
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konta 130 ,, Rachunek bie24cy jednostki" na koniec miesigcy od czerwca do listopada bylo

niezgodne ze stanem Srodk6w pienigznych wynikajqcych z wyci4g6w bankowych. R6znica

stanowila kwola 634,37 zl. PowyZsza kwota dotyczyla zwrotu Srodk6w na rachunek bie24cy

przedszkola z konta projektu unijnego w zwiqzku zz plat4 skladek ZUS w kwocie 590,98 zl

i wplaty skladki PZU przez pracownika przebywaj4cego na urlopie wychowawczym

w kwocie 52,39 zl. Niezgodnodi Srodk6w pienigznych na wyciqgu bankowym byla wynikiem

braku zastosowania technicznego zapisu ujemnego czym naruszono zapisy wynikajqce

z rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrze5nia 2017 w sprawie

rachunkowoSci oraz plan6w kont dla bud2etu paistwa, bud2et6w jednostek samorz4du

terytorialnego, jednostek bud2etowych, samorzqdowych z-akladbw bud2etowych,

pafstwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek bud2etowych majqcych

siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 342 ze zm.)

z kt6rych wynika, 2e na koncie 130 obowiqzuje zachowanie zasady czystodci obrot6w, co

oznacza, 2e stosowana technika ksiggowoSci ma zapewnid mo2liwo6i prawidlowego

ustalenia wysolo5ci tych obrof6w oraz niezbgdne dane do sporz4dzenia sprawozdan

finansowych, budZetowych lub innych okreSlonych w odrgbnych przepisach. Dopuszczalne

jest stosowanie imych ni2 dokumenty bankowe dowod6w ksiggowych, jeZeli jest to

konieczne dla zachowania czystodci obrot6w.

Brak powyZszego ksiggowania zostal skorygowany w miesi4cu grudniu 2020r. (str. 13-14

protokolu kontroli).

OdpowiedzialnoSi za gospodarkg finansow4 jednostki sektora finans6w publicznych,

w tym za wykonywanie obowi4zk6w w zakresie kontroli zarzqdczej, spoczywa na

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

ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2202lr. poz. 305).

Wykonywanie obowi4zk6w w zakesie rachunkowodci naleZy do obowi4zk6w gl6wnego

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

o finansach publicznych. Nadz6r nad wykonywaniem obowiqzk6w w zakresie rachunkowo6ci

nale2y do zadan kierownika jednostki, jak o tym stanowi art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29

wrzednia 1994r. o rachunkowoici (Dz. U, 22021r. poz.217).
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Majqc na uwadze przedstawione uchybienia polecam Pani :

1. Na koncie 130 ,,Rachunek bieZ4cy jednostki" stosowa6 zasadg czystoSci obrot6w

zgodrue z rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia I 3 wrzednia 201 7

w sprawie rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budzetu paristwa, budzet6w

jednostek samorz4du terltorialnego, jednostek bud2etowych, samorz4dowych

zaklad6w budzetowych, pairstwowych funduszy celowych oraz pafstwowych

jednostek budZetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej.

Sprawozdanie z wykonania zalecef pokontrolnych naleZy przeslal do Biura Kontroli

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

30-tu dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
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Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli: Anna Kulikowska tel.85 869'7449

Otrzymujq./Do wiadomo6ci:
L Departament Edukacji
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