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Dzialaj4c na podstawie udzielonego upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli

Nr ORN-1.077. 151.2021 z dnia 16 marca 2021 roku, inspektor Biura Kontroli Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku - Urszula Szczerbiriska przeprowadzila w kierowanej przez Pani4

jednostce kontrolg w zakresie spraw organizacyjnych, regulacji wewngtrznych

obowi4zuj4cych w jednostce, realizacji wydatk6w bud2etowych, wydatk6w z wydzielonego

rachunku. Kontrola obejmowala dzialalnoii plac6wki w okresie od 0l stycznia 2020 roku

do dnia 31 grudnia 2020 roku. Stan faktyczny udokumentowano w protokole kontroli

podpisanym przez strony w dniu l7 maja 202b.

Dnia 19.05.202b. zloiyla Pani wyjaSnienia do protokolu kontroli w kt6rych

poinformowala Pani, ze: w zwi4zku z nieprawidlowoiciami stwierdzonymi w czasie kontroli

finansowej podjgla Pani decyzjg i2, w maju bie24cego roku nastqpi rozwiTanie stosunku

pracy z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku gl6wnego ksiggowego. Z dniem

01 .06.2021r. zostanie zatrudniony nowy pracownik na stanowisku gl6wnego ksiggowego

wyloniony w wyniku konkursu, kt6rego zadaniem bqdzie wyeliminowanie pod Pani

ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85 869 6002, fax 85 869 6265, e-mai

tnfolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - tel. 85 879 79 79
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nadzorem wszystkich stwierdzonych nieprawidlowoSci. Wyja6nienie zostalo uwzglgdnrone

przy formulowani u wniosk6w pokontrolnych.

Kontrola prawidlowoSci prowadzenia ksi4g rachunkowych w Swietle przepis6w ustawy

z drua29 wrzeinia 1994r. o rachunkowoSci (Dz.U.2202h. poz.2l7) oraz Rozporz4dzeniem

Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzeSnia 2017 roku w sprawie rachunkowoSci oraz

plan6w kont dla budzetu paristwa, budzet6w jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek

budZetowych, samorz4dowych zaklad6w bud2etowych, paristwowych funduszy celowych

oraz panstwowych jednostek bud2etowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczpospolitej

Polskiej ( Dz.U. 2020r. poz. 342 ) wykazala, 2e .:

- nie drukowano wewngtrznych dowod6w ksiggowych tj. ,, Polecenia ksiggowania" i nie

ujmowano ich w zbiorach dowod6w ksiggowych czym naruszono przepisy art. 20 ust.2 pkt. 3

ustawy o rachunkowodci oraz zasady zawafie w wewnptrznych regulacjach Polityce

rachunkowoici w Instrukcji obiegu dokument6w finansowo-ksiggowych wprowadzonej

Zarz4dzeniem dyrektora przedszkola Nr 3212015r. (protok6l kontroli str. 1 1,22),

- dowody zr6dlowe (wyci4gi bankowe) nie zawieraly wszystkich element6w wymaganych

art. 21 ust. I ustawy o rachunkowoSci a w szczeg6lnoSci stwierdzono brak sprawdzenia

i zakwalifikowania dowodu do ujgcia w ksiggach rachunkowych przez wskazanie miesi4ca

oraz sposobu ujgcia dowodu w ksiggach rachunkowych poprzez wlaSciw4 deketacjg

dokumentu i podpisu osoby odpowiedzialnd za te wskazanie (protok6l kontroli str. 1 1,22) ,

- brak bylo deketacji wyci4g6w bankowych z uwzglgdnieniem klasyfikacji budzetowej.

przedstawiono najczgSciej deketacjg kontow4 lub wskazywano jedynie numer PK ujgty

w urz4dzeniach ksiggowych (protok6l kontroli str. 2l-22),

- saldo konta 3 l0 ,,Materialy" na koniec maja, czerwca, lipca, paldziemika nie

odzwierciedlalo faktycznych stan6w magazynowych. Ustalono, 2e Gl6wny ksiEgowy nie

dokonal przeksiggowania zt2ycia artykul6w spozf/vczych za okes od maja do lipca,

w paZdziemiku niezgodnoSci wynikala z blgdnych ksiggowari (protok6l kontroli str. 19-20),

- niezgodno6ci pomigdzy ewidencj4 syntetyczn4 a analityczn4 prowadzon4 do konta 201

,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" oraz konta 221 ,, Nale2noSci z t1'tulu dochod6w

bud2etowych". Ewidencja analityczna lplat rodzic6w dzieci uczgszczaj4cych do przedszkola

za Zryienie i pobyt dzieci prowadzona byla w programie ,,Stoperek". W programie ,,Stoperk"

wplaty ujmowane byly do okes6w kt6rych dotycz4 a nie po dacie faktycznej zaplaty co

powodowalo brak moZliwodci ustalenia stan6w zobowi4zarl i naleimoSci na koniec okes6w

sprawozdawczych. Natomiast ewidencja w ksiggach rachunkowych na koncie 201 i 221
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prowadzona byla na zasadzie dopasowania do stanu zaleglodci wynikaj4cej z druku ,,Raport

Zalegloici" drukowanym z programu ,,Stoperek" (protok6l kontroli str. l6- 18),

- odsetki od nieterminowych platnodci za Zywienie ujmowano na koncie 700 ,,Sprzeda2

produkt6w i koszt ich wyworzenia" i paragrafie 0670 ,,Wplywy z oplat za korzystanie

z wyzywienia w jednostkach realizuj4cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego",

odsetki od nieterminowych platnoSci za pobyt dzieci w przedszkolu ujmowano na koncie 720

,,Przychody z tytulu dochod6w bud2etowych" w paragrafie 0660 ,,Wplywy z oplat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego". Natomiast odsetki od nieterminowych platnoSci

naleZy ewidencjonowa6 na koncie 750 ,,Przychody finansowe" w paragrafie 0920 ,, Pozostale

odsetki" (protok6l kontroli str. 18),

- przy wyplacie nale2noSci dla pracownik6w ( ekwiwalent za pranie odziezy) nie stosowano

konta 234 ,,Pozostale rozrachunki z pracownikami". Zgodnie z opisem konta konto 234 sluzy

do ewidencji nale2noSci, roszczen i zobowiqzafi wobec pracownik6w z innych tytul6w niz

wynagrodzenia (protok6l kontroti str. 10,23),

- salda konta 201 ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" na dzieri 31.12.2020r. niezgodne

byly z danymi wykazanymi w zestawieniu ,,nale2noSci i zobowi4zari" sporz4dzonym przez

gl6wnego ksiggowego. W ksiggach rachunkowych po stronie nale2noSci *ykazano kwotg

4.368,89 zl po stronie zobowi4zari kwotg 2.164,20 zl. Natomiast zobowiqzania konta 201

wynikaj4ce z zestawienia wynosily 964,20 zl zai nale2noici wynosily 361,53 zl. R62nica po

stronie nale2noSci wyniosla 4.007,36 zl a po stronie zobowiqzan 1.200,00 zl (protok6l

kontroli str. 9,3 6-37 ),

- salda konta 231 ,,Rozrachunki z tytulu wynagrodzef" na dziefi 31.12.2020r. niezgodne byly

z danymi wykazanymi w zestawieniu ,,nale2nodci i zobowiqzzir" . W ksiggach rachunkowych

po stronie nale2no3ci wykazano kwotg 271,63 zl po stronie zobowiqzai wykazano kwotq

94.757,37 zl. Zobowiqzania z ty'tutu wynagrodzeri wedlug w/w zestawienia wynosily

94.485,74 zl na koncie 231 nie wystgpowaly nale2nodci (protok6l kontroli str. 9,36'37),

- saldo konta 240 ,, Pozostale rozrachunki" na dzien 31.12.2020r. niezgodne byly z danymi

wykazanymi w zestawieniu ,, nale2noSci i zobowiTari". W ksiggach rachunkowych po stronie

zobowi4zai wykazano kwotE 37,95 zl. Natomiast wedlug zestawienia zobowiEzania na

koncie 240 nie wyst4pily (protok6l kontroli str. 9,36-37),

- zobowipania jednostki z tytulu *plat na Pafstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych ewidencjonowano na koncie 201 ,,Rozrachunki z odbiorcami

i dostawcami" a nie jak winno byi na koncie 229 ,,Pozostale rozrachunki publicznoprawne"

Wplaty na PEFRON s4 zaliczane do kategorii danin publicmych, czyli obowiqzkowych
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Swiadczef pienigznych, kt6re sE ponoszone w celu zgromadzenia Srodk6w publicznych na

finansowanie zadaf publicznych. W zwi4zku z tym zobowiqzania jednostek bud2etowych

z ty,tulu tych skladek powinny by6 ewidencjonowane na koncie 229,,Pozostale rozrachunki

publicznoprawne" (protok6l kontroli str. 29-3 l),

- ujgto w ksiggach rachunkowych zdarzenia gospodarcze niezgodne z dokumentami

Zr6dlowymi. W dokumencie PK Nr 000359 naliczenie wplat na Pefron na podstawie

deklaracji DEK-l-b 4.2020,5.2020,6.2020r. wynosilo 4.972,00 zl i zostalo zewidencjonowane

na koncie 405 ,,Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia" (strona Wn) w korespondencji

z kontem 201 ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" (strona Ma). W rzecz)'wisto6ci

wysokoSi skladek wynikaj 1cych z wlw deklaracji wynosila 3.737,00 zl. R62nica pomigdzy

naliczeniem a stanem faktycznym wyniosla 1.235,00 zl (protok6l kontroli str.29-31).

- nie zachowano zasady pelnej zgodnoSci zapis6w na koncie 130 ,, Rachunek biez4cy

jednostki" pomigdzy jednostkq a bankiem. W dniu 01.10.2020r. wyplacono omylkowo

wynagrodzenie na konto bylego pracownik zamiast pracownikowi przedszkola (zwrot

Srodk6w nast4pil w dniu 14.10.2020r.) Dnia 05.10.2020r. wyplacono pracownikowi naleZne

wynagrodzenie. Wynagrodzenie wyplacone w dniu 05.10.2020r. oraz zvrrot Srodk6w

bankowych z dnia 14.10.2020r. nie zostal uwzglgdniony w urzqdzeniach ksiggowych na

koncie 130. Zgodnie z opisem konta konto 130 ,, Rachunek bie24cy jednostki" stuzy do

ewidencji stanu Srodk6w pieniginych oraz obrot6w na rachunku bankowym jednostki

budZetowej z tytulu *ydatk6w i dochod6w (wplyw6w) budZetowych objgtych planem.

Opr6cz zasady zachowania pelnej zgodnoSci zapis6w na koncie 130 pomigdzy jednostk4

a bankiem, na koncie tym obowiqzuje zasada czystodci obrot6w kt6ra oznacza,2e, do

blgdnych zapis6w, zwrot6w nadplat oraz innych korek wprowadza sig techniczny zapis

ujemny po obu stronach konta. W ewidencji bankowej kzLZda wplata na rachunek bieZ4cy

jednostki bud2etowej traktowana jest przez bank jako wplyw dochod6w, a ka2da wyplata

z tego rachunku jak dokonanie wydatku (protok6l kontroli str. l1-12),

- nie sporz4dzano co najmniej na koniec okresu sprawozdawczego, fie rzadziej ni2 na koniec

miesi4ca zestawienia obrot6w i sald . Zgodnie z arl. 14. ust. 3 ustawy o rachunkowo5ci, jeZeli

jednostka stosuje dzienniki czgSciowe, grupuj4ce zdarzenia wedlug ich rodzaj6w, to nale|y

sporz4dzi6 zestawienie obrot6w tych dziennik6w za dany okes sprawozdawczy. Natomiast

zgodnie z art. 18 ust. I ustawy z dr-;.a 29,09.1994r. o rachunkowodci na podstawie zapis6w na

kontach ksiggi gl6wnej sporz4dza sig na koniec kazdego okresu sprawozdawczego, nie

rzadziej ntz na koniec miesi4ca, zestawienie obrot6w i sald. Obroty tego zestawienia powinny

byd zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrot6w dziennik6w czgSciowych.
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W Swietle cytowanej ustawy niewypelnianie obowiTku sporz4dzania comiesigcznych

zestawieri obrot6w i sald kont przez gl6wnq ksiggow4 jednostki, narusza r6wnie2 art. 24 ust. 5

pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z kt6rym ksiggi rachunkowe uznaje siE za prowadzone na

bie2qco, jeZeli zestawienia obrot6w i sald kont ksiEgi gl6wnej s4 sporzqdzane przynajmniej za

poszczeg6lne okesy sprawozdawcze, nie ruadziej ni2 na koniec miesi4ca (protok6l kontroli

str. l2).

W zakresie wydatkowania Srodk6w stlrierdzono, 2e gl6wna ksigeowa wielokrotnie

uimowala w ksiesach rachunko h wvdatek w innym paragrafie ni2 wskazano na

dokumencie 2r6dlowym oraz niezgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia

02.03.2010r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w

i rozchod6w oraz Srodk6w pochodzqcych ze ir del (D2.U.2014 poz.1053 ze zm.) rtp. :

- zakup uslug Swiadczo nych przez r62nych kontrahent6w na rzecz Przedszkola ujqto

w ksiggach rachunkowych nieprawidlowo w $ 4260 ,, Zakrry energii" w kwocie 6.122,56 zl,

- ekwiwalent za pranie odzie2y wyplacony pracownikom przedszkola ujgto nieprawidlowo

w $ 4260 ,, Zakup energii" w kwocie 196,00 zl i w $ 4520 ,,Oplaty na rzecz btd2et6w

jednostek samorzqdu terytorialnego" w kwocie 990,00 zl,

- oplatg za usl,ugi telekomunikacyjne ujgto $ 4410 ,,Podr62e sluzbowe kajowe" w kwocie

366,27 zl. Na dokumentach zr6dlowych fakturach Vat wystawionych ptzez kontrahent6w

wskazywano prawidlowq deketacjg innq niz w ksiEgach rachunkowych. W zwiqzku

z rozbieZnodciami w zakresie klasyfikacji paragraf6w wydatkowych pomigdzy dokumentami

2r6dlowymi a ewidencj4 prowadzon4 w ksiggach rachunkowych gl6wna ksiggowa jednostki

wyjaSnila, 2e c1t. ,,llt roku 2020r. dokonywano zwigl<szen planu wydatkow budzetowych na

poszczegdlnych paragrafach lecz nie przyznawono irodkow a organ nadzorujqcy nie

dokonywal zwigkszeri. ll'zwiqzku z tym zobowiqzania byly oplacone z wolnych lrodkdw w

innych paragrafaci". Taki spos6b ewidencjonowania w urz4dzeniach ksiggowych wydatk6w

wskazuje na brak rzetelnosci dokumentacji finansowo-ksiggowej oraz nie pokazuje faktycznej

skali wydatk6w z uwzglEdnieniem paragraf6w klasyfikacji budzetowej do kt6rej s4

zobowiTane jednostki bud2etowe na podstawie art. 39 ust.l pkt. 2 ustawy z dnia 27 sietpnia

o 2009 o finansach publicznych (Dz.lJ. 202b. poz. 305). lednq z podstawowych zasad

prowadzenia gospodarki finansowej jednostki budzetowej jest jej prowadzenie na podstawie

planu finansowego, kt6ry obejmuje dochody i wydatki na co wskazuje art. 11 ust. 3 w/w

ustawy. Dodatkowo w art.44 ust. I i art. 52 ust. 1 okreSlono, ze wydatki publiczne mog4 byi

ponoszone na cele i w wysokosciach ustalonych w planach finansowych jednostek

bud2etowych. wydatki oraz l4czne rozchody stanowi4 nieprzekaczalny limit. celem
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ustalenia takich zasad gospodarowania Srodkami publicznymi jest ich zabezpieczenie ptzed

nieracjonalnym wydawaniem, a okreSlenie wydatk6w zaplanowanych w ustalonej $rysoko5ci

ma wskazywad g6mq granicg kwoty dopuszczonej do wydatkowania (protok6l kontroli

str.2l -28),

W zakresie dokonywania kontroli operacji gospodarczych stwierdzono brak

kontrasygnaty Gl6wnego ksiggowego na umowach powodujqcych zaciqganie zobowiqzai, co

Swiadczy o niedokonaniu kontroli wstgpnej zgodnodci operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym oraz kompletnoSci i rzetelnoici dotyczqcych operacji gospodarczych

(protok6l kontroli str. 26),

Dokonuj4c analizy danych wykazanych w sprawozdaniu budzetowym Rb-34s

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

o finansach publicmych za okres od poczqtku roku do dnia 3l grudnia 2020r. tj. stwierdzono

wykazanie danych niezgodnych z ewidencj4 ksiggow4 w zakresie dochod6w wykonanych tj.:

- w rozdziale 80104 $ 0750 wykazano kwotg 488,25 zl w ksiggach rachunkowych kwotg

664,20 zl. R6inica wyniosla 175,95 zl,

- w rozdziale 80148 $ 0670 wykazano kwotg 93.984,63 zl w ksiggach rachunkowych kwotg

94.189,63 zl. R6znica wyniosla 205 zl .

Zgodnie z rczporz4dzeniem z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczo3ci

bud2etowej (Dz. U.2020r. poz. 1564) $ 9 ust. 1 i 2 kierownicy jednostek, s4 obowiqzani

sporz4dza,t sprawozdania rzetelnie i prawidlowo pod wzglgdem mer)'torycznym i formalno-

rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny byd zgodne z danymi

wynikaj4cymi z ewidencji ksiggowej. Nieprzestrzeganie tej zasady zgodnie z art. 18 pkt.2

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finans6w

publicznych prowa&i do naruszenia dyscypliny finans6w publicznych kt6ry m6wi, 2e

wykazywanie w sprawozdaniu budzetowym danych niezgodnych z danymi wynikaj4cymi

z ewidencji ksiggowej jest tym naruszeniem (protokol kontroli str. l4-15).

W zakresie regulowania zobowiqzah, stwierdzono, 2e nieterminowo regulowano

skladki na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych. Ponadto nie

sporzqdzano miesigcznych deklaracji w terminach wynikajqcych z ustawy z dnia 27 sierpnia

1997r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych

(Dz.U. 2021r. poz. 573). W wyniku analizy deklaracji (pefron DEK-I-b) za rok 2020r. oraz

slyczef -marzec 2021r. i ustalono, Ze w terminie wynikaj4cej z Ww ustawy tj. w terminie do

dnia 20 nastgpnego miesiqca po miesiqcu, w kt6rym zaistnialy okolicznoSci powodujqce

powstanie obowiqzku wplat oplacono skladki za deklaracjg: 03.2020,09.2020. Pozostale

6



platnosci zostaly oplacone po terminie platno6ci np. deklaracja za 01.2020 kt6ra zgodnie

z wlw rozporz4dzeniem termin sporz4dzenia i oplacenia przypadla do 20.02.2020r.

sporzqdzono dnia 15.04.2021r. to jest 1 rok 1 miesiqc 26 dni po terminie platnodci. zgodnie

z art. 21. ust 1. w ustawy pracodawca zatrudniajqcy co najmniej 25 pracownik6w

w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracyjest obowi4zany, dokony'wai miesigcznych wplat

na Fundusz, w wysokoSci kwoty stanowi4cej iloczyn 40,65%o pnecigtnego wynagrodzenia

i liczby pracownik6w odpowiadaj4cej r6znicy migdzy zatrudnieniem zapewniajqcym

osi4gnigcie wska:Znika zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w wysokoSci 6%

a rzeczywistym zatrudnieniem os6b niepelnosprawnych. Natomiast zgodnie z art. 21 tJsl. 2b

dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, wskrmik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych

wynosi 2%. Na podstawie art. 21 ust 29. pracodawcy nieosi4gaj4cy wskaZnik6w zatrudnienia

os6b niepelnosprawnych dokonuj4 wplat na zasadach okeSlonych w art. 49. W art. 49 ust. 2

wskazano, 2e Pracodawcy dokonuj4 wplat w terminie do dnia 20 nastgpnego miesiqca po

miesi4cu, w kt6r)ryn zaistnialy okolicznoSci powoduj4ce powstanie obowiqzku wplat,

skladajqc r6wnoczeinie Zaru4dowi Funduszu deklaracje miesiqczne i toczne poprzez

teletransmisje danych w formie dokumentu elekhonicznego wedlug wzoru ustalonego.

Nieterminowe platnosci stanowi4 naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicmych zgodnie z kt6rym wydatki publiczne powinny byi

dokonywane w wysokoSci i terminach wynikaj4cych z wczeSniej zaci4gnigtych zobowi4zan.

Natomiast zgodnie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 t. o odpowiedzialnoSci za

naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz.U. 2021r. poz.289) naruszeniem dyscypliny

finans6w publicznych jest nieoplacenie w terminie przez jednostkq sektora finans6w

publicznych wplat na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych (protok6l

kontroli str. 29-31).

W zakresie prawidlowoSci naliczania odpisu na Zak\ado*y Fundusz Swiadczefl

srwierdzono, Ze:

- na koniec roku nie dokonano korekty odpisu na fundusz iwiadczeri socjalnych

skorygowanej do rzeczywistej, przecigtnej liczby pracujqcych w zakladzie za dany rok

kalendarzowy. W zwi4zku z tym nieprawidlowo ustalono przecigtn4 liczbg zatrudnionych. Do

przeliczenia funduszu z,,ryZono odpis 1,22 etat6w nauczycielskich oraz 0,30 etat6w

administracji i obslugi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakladowym

funduszu iwiadczen socjalnych (Dz.lJ.202k. poz.746) na koniec roku pracodawcy tworzqcy

Fundusz sq zobligowani do skorygowania odprowadzonych odpis6w. PowinnoS6 ta wynika

z $ I rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie
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sposobu ustalania przeci?tnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu (Dz. U. 2009r.

Nr 43 poz. 349). Zgodnie z tym przepisem podstawg naliczenia odpisu stanowi przeciEtna

planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana

w koricu roku do faktycznej przecigtnej liczby zatrudnionych, obejmuj4ca pracownik6w

zatrudnionych w pelnym i niepelnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pelny wymiar

czasu pracy). Przy obliczaniu przecigtnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym

(obrachunkowym) dodaje sig przecigtne liczby zatrudnionych w poszczeg6lnych miesi4cach

i otrzyman4 sumg dzieli sig przez 12.

- do naliczenia odpisu dla nauczycieli bgd4cymi emerytami, rencistami przyjqto jednakow4

kwotg 1.550,00 zl a nie jak winno by6 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i

nauczycielskich Swiadczeri kompensacyjnych co wynika z arl. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26

stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (D2.U.2079r. po2.2215 ze zm.). Ustalono, 2e w celu

naliczania odpisu na emeryta./rencistg nie zbierano danych o pobieranych

emery.turach./rentach. Informacje slu24ce skalkulowaniu wysokoSci emerytur i rent

nauczycielskich powinny opierai sig na faktycznych danych na temat wysokoSci

emerltury/renty (brutto), zebranych przez o6wiatow4 jednostkg organizacyjn4. Wyb6r formy

pozyskania danych nale2y kaZdorazowo do kompetencji dyrektora jednostki organizacyjnej

oSwiaty, w kt6rej tworzony jest ZFSS$rotok6l kontroli str.3 1-32) .

OdpowiedzialnoS6 za gospodarkg finansowq jednostki sektora finans6w publicznych,

w tym za wykonywanie obowiqzk6w w zakresie kontroli zarzqdczej, spoczylva na

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

ust. I i art. 69 ust. I pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonywanie obowi4zk6w w zakesie rachunkowoSci naleZy do obowi4zk6w gl6wnego

ksiggowego jednostki. Prawa i obowi4zki gl6wnego ksiggowego oke6la art. 54 ustawy

o finansach publicznych. Nadz6r nad wykonywaniem obowiqzk6w w zakresie rachunkowoSci

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

wrzeinia 1994r. o rachunkowoSci.
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Maj4c na uwadze przedstawione uchybienia polecam Pani :

l. Drukowai wewngtrzne dowody ksiggowe w tym ,,Polecenie ksiggowania"

i ujmowai je w zbiorach dowod6w ksiggowych.

2. Na wszystkich dowodach ksiggowych zarnieszczat peln4 dekretacjq zgodnie z art.

2l ust. I ustawy o rachunkowosci oraz przy uwzglgdnieniu rozpotz4dzenia

Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji

dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodz4cych ze

2rbdel zagraniczny ch

3. W ksiggach rachunkowych zdarzenia gospodarcze ujmowa6 zgodnie z dekretem

ujgtym w dowodach ksiggowych.

4. lJzgadnia,t zapisy i salda wykazyruane w ewidencjach analitycznych z saldami i

zapisami dokonywanymi na tych kontach w ksigdze gl6wnej stosownie do

przepis6w art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowo6ci w szczeg6lno6ci konta 310

,,Materialy ", konta 201 ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" oraz konta 221

,, Nale2noici z tytulu dochod6w bud2etowych"

5. Prowadzii ewidencjg nale2noici i zobowiTali na koncie zespolu ,,2" , zgodnie z

postanowieniami zalqcznika Nr 3 Rozporz4dzenia Ministra Rozrvoju i Finans6w z

dnia 13 wrzesnia 2017 roku w sprawie rachunkowo5ci oraz plan6w kont dla

budZetu paristwa, bud2et6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek

bud2etowych, samorz4dowych zaklad6w bud2etowych, pafstwowych funduszy

celowych oraz pafistwowych jednostek bud2etowych majqcych siedzibE poza

granicami Rzeczpospolitej Polskiej tj.:

- naleinoici i zobowi4zania pracownik6w ewidencjonowa6 na koncie 234

,, Pozostale rozrachunki z pracownikami",

- nale2noici i zobowiqzania wplat na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych ksiggowai, ewidencjonowai na koncie 229,,Pozostale

rozrachunki publicznoprawne".

6. Zitwentaryzowa6, nale2nodci i zobowi4zania przedszkola znajduj4ce sig

w ksiggach rachunkowych celem doprowadzania do realnych sald kont

rozrachunkowych.

7. Ewidencjg wplat za 2ywienie i poblt dzieci w przedszkolu prowadzii rzetelnie,

sprawdzalnie w spos6b umo2liwiaj4cy biez4cq kontrolg nad rozrachunkami.
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8. Odsetki ustawowe z tlulu op6lnienia w platnoSci za iry.vu.renie i poby dzieci w

przedszkolu ksiggowai na koncie 750 ,, Przychody Finansowe" i paragrafie 0920,,

Pozostale odsetki".

9. Stosowa6 zasady zachowania pelnej zgodnoSci zapis6w na koncie 130 ,, Rachunek

bie24cy jednostki" pomigdzy jednostk4 a bankiem, z uwzglgdnieniem zasady

zachowania na tych kontach czystoSci obrot6w,

10. Ksiggi rachunkowe prowadzii bezblgdnie, rzetelnie i sprawdzalnie.

ll. Sporz4dzzt, na koniec kaZdego okresu sprawozdawczego zestawienie

obrot6w i sald stosownie do art. 18ust. I ustawy o rachunkowoSci.

12. Terminowo regulowad zobowiqzania przedszkola stosownie do art.44 ust.3 pkt 3

ustawy o finansach publicznych.

13. Stosowa6 prawidlow4 klasyfikacjg urydatk6w zgodnie z przepisami

rozporz4dzeniaMinistra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczeg6lowej

klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w

pochodzqcych ze ir 6 del zagr ani czny ch.

14. Przedkladae gl6wnemu ksiggowemu do kontrasygnaty umowy powoduj4ce

zaci1gante zobowi4zari stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

15. Wykazywad w sprawozdaniach bud2etowych rzetelne dane wynikaj4ce

z ewidencji ksiggowej.

16. Odpis ra ZakJadowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych dla pracownik6w naliczat

zgodnie art.5 ust. I ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakladowym funduszu

Swiadczeri socjalnych (Dz.U. z 202lr.,poz. 746) w stosunku do przecigtnej liczby

zatrudnianych pracownik6w .

17. Odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych dla nauczycieli bgd4cych

emerytami i rencistami lub nauczycielami pobieraj4cymi nauczycielskie

Swiadczenia kompensacyjne dokonywad prawidlowo w wysoko5ci 5%

pobieranych przez nich emer),tur i rent oraz nauczycielskich Swiadczeri

kompensacyjnych, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karty

Nauczyciela (Dz. U 22019r., po2.2215 ze zm.),

18. Wzm6c nadz6r nad prac4 podleglych pracownik6w w zakresie:

- terminowego regulowania zobowiqza6,

- prowadzenia ksi4g rachunkowych, w tym wykazl.rvania w nich rzetelnych

danych.

l0



Sprawozdanie z wykonania zaleceri pokontrolnych naleZy przesla( do Biura Kontroli

UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 z podaniem numeru sprawy w terminie

30-tu dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

PREZYT'ENT

dr hob. Tadeusz

INSPEKT'L1R

Ilrszulkz"z"ruirtrka
!'O.b,lC"i\t'

DYREKTOR
B, t(JRA C)LI

Maloo| $o oo.
11
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WWffi

Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli: Urszula Szczerbifska tel. 85 869 6389
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l. Departament Edukacji
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