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Wystqpienie pokontrolne

Dzialaj4c na podstawie udzielonego upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli

Nr ORN-1.077.150.2021 z dnia 16 muca 2021 roku wydanego przez Prezydenta Miasta

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

przeprowadzila w kierowanej przez Pani4 jednostce kontrolg w zakresie spraw

organizacyjnych, regulacji wewngtrznych obowiTuj4cych w jednostce, realizacji wydatk6w

bud2etowych, oraz wydatk6w z wydzielonego rachunku dochod6w. Kontrola obejmowala

dzialalnoS6 plac6wki w okesie od 0l stycznia 2020 roku do dnia 3l grudnia 2020 roku.

Ustalenia wynik6w kontroli udokumentowano w protokole kontroli podpisanym przez strony

w dniu 29 kwietnia 2021r. W zwi4zku z tym, ptzekazujg Pani niniejsze wyst4pienie

pokontrolne zawieral4ce ustalenia i oceng skontrolowanej dzialalnodci wraz z zaleceniami.

DzialalnoS6 jednostki w zakresie wydatkowania 6rodk6w z uwzglgdnieniem

przyjEtych kryeri6w legalnoSci, rzetelno3ci, gospodamodci i celowoSci ocenia sig

pozyt).vvnie.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidlowoSci opisane w protokole kontroli, nie

wplyngly niekorzystnie na caloksztah finans6w przedszkola. W trakcie kontroli na biei4co

reagowala Pani na ustalenia kontroli i stosowala niezbqdne systemy naprawcze.
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Stwier&one nieprawidlowoSci dotyczyly zgodnoSci dzialalnoSci jednostki

z przepisami prawa i wewngtrznymi regulacjami.

W zakesie prawidlowo3ci stosowania przyjgtych kont w zakladowym planie kont,

okre6lonym w zal4czniku nr 1 do polityki rachunkowoSci wprowad zonej przez Pariq

zarzqdzeniem nr 9l2}l8 z dnia 08 wrzeSnia 2018 roku, wprowadzonym na podstawie

zalqcznika Nr 3 do Rozporz4dzenia Ministra Rozvroju i Finans6w z dnia 13 wrzeinia 2017

roku w sprawie rachunkowo5ci oraz plan6w kont dla bud2etu panstwa, budzet6w jednostek

samorz4du terytorialnego, jednostek bud2etowych, samorzEdowych zaklad6w bud2etowych,

panstwowych jednostek bud2etowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczpospolitej

(Dz. U. z 2020r. poz. 342, ze zm), stwierdzono, 2e odsetki bankowe i odsetki ustawowe

z tyulu op6Znienia w platno3ci za irryienie dzieci ksiggowane s4 nieprawidlowo na koncie

760 ,,Pozostale przychody operacyjne", a nie jak wynika z przyjgtego opisu konta 750

,,Przychody finansowe". Na stronie Ma konta 750 winno sig ujmowai przychody z tytulu

min. odsetek za zwlokg w zaplacie naleinodci. Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta

750 powinna zapewnii wyodrgbnienie przychod6w finansowych z tytulu, nale2nych

jednostce odsetek. Zgodnie z zasadami przyjgtymi w zakladowym planie kont odsetki od

nieterminowej wplaty nale2no3ci ujgtych na koncie 201 powinno sig ksiggowai w

korespondencji z kontem 750, zas w kofcu roku obrotowego przenieSd na przychody

finansowe na strong Ma konta 860 (Wn konto 750). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje

salda.

Nie zachowanie zasady pelnej zgodnodci zapis6w na koncie 130 pomigdzy jednostk4 a

bankiem. Gl6wna ksiggowa w ewidencji bankowej podczas ksiggowania operacji na koncie

130 ,,Rachunek bieftcy jednostkl'jak i na koncie 132 ,,Rachunek jednostek dochod6w

bud2etowych" nie odzwierciedlala w trz4dzeniach ksiggowych wplyw6w i wydatk6w

dokonanych w tym samym dniu. Jak wyjaSnila ustnie gl6wna ksiggowa, podczas

prowadzonych czynnodci kontrolnych operacje, z pominigciem ksiggowania wplywu i zwrotu

tej samej kategorii wydatku dokonywano jedynie w przypadku, kiedy w tym samym dniu byl

zar6wno wplyw jak i wydatek. Zgodnie z zasadarr,i funkcjonowania konta 130 ,,Rachunek

biez4cy jednostki" zawartymi w zal4czniku Nr 3 do rozporz4dzenia Ministra Rozwoju i

Finans6w z dnia 13 wrze5nia 2017 roku w sprawie rachunkowoSci oraz plan6w kont dla

budZetu paristwa, bud2et6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek bud2etowych,

samorz4dowych zaklad6w bud2etowych, paristwowych jednostek budZetowych maj4cych

siedzibg poza glanicami Rzeczpospolitej, (Dz. U. z 2020r. poz. 342, ze zm.), konto 130 slu2y
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do ewidencji stanu Srodk6w pienigznych oraz obrot6w na rachunku bankowym jednostki

budzetowej z t)tulu *ydatk6w i dochod6w (rvplyw6w) budzetowych objgrych planem.

Opr6cz zasady zachowania pelnej zgodnoSci zapis6w na koncie 130 pomigdzy jednostk4 a

bankiem, na koncie tym obowipuje zasada zachowania czystoSci obrot6w, ktbra oznacza, ie

do blgdnych zapis6w, zwrot6w nadplat oraz innych korekt wprowadza siE techniczny zapis

ujemny po obu stronach konta. W ewidencji bankowej ka:zda *plata na rachunek bie2qcy

jednostki bud2etowej traktowana jest przez bank jako wplyv dochod6w, a ku2da wyplata z

tego rachunku jak dokonanie wydatku. Istnieje obowiTek ksiggowania operacji na koncie

130 zgodnie z dokumentacjq bankow4, zai w przypadku blgdnych zapis6w, zwrot6w, nadplat

b4dZ korekt nale2y stosowai techniczny zapis ujemny po obu stronach konta 130, kt6ry

koryguje wielko66 wplyw6w i wyplyrv6w z rachunku bankowego do faktycznie wykonanych

dochod6w lub wydatk6w jednostki bud2etowej.

Odpowiedzialnod6 za gospodarkg finansow4 jednostki sektora finans6w publicznych,

w tym za wykony'wanie obowi4zk6w w zakresie kontroli zarzqdczej, spoczlTva na

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

ust. I i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2021t. , poz. 305 ze zm).

Wykonywanie obowi4zk6w w zakresie rachunkowoici nale2y do obowi4zk6w gl6wnego

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

o finansach publicmych. Nadz6r nad wykonywaniem obowi4zk6w w zakesie rachunkowo(ci

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

wrzeinia 1994r. o rachunkowoSci (Dz. U . z 2021r. poz. 217 ze zrrt.).

Majqc na uwadze przedstawione uchybienia polecam Pani :

1) Stosowai zasady zachowania pelnej zgodnoSci zapis6w na koncie 130 i 132 pomigdzy

jednostk4 a bankiem, z uwzglEdnieniem zasady zachowania na tych kontach czystoSci

obrot6w;

2) Odsetki bankowe i odsetki ustawowe z tltulu op62nienia w platnosci za Zyvvienie

dzieci ksiggowa6 na koncie ,,750 ' Przychody finansowe", zgodnie z przyjgtymi

wewngtrznymi regulacjami tj. zakladowym planem kont i rozporz4dzeniem Ministra

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

plan6w kont dla bud2etu Paristwa, bud2et6w jednostek samorz4du terytorialnego,

jednostek bud2etowych, samorz4dowych zaklad6w bud2etowych, paristwowych
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funduszy celowych orz paistwowych jednostek bud2etowych maj4cych siedzibg poza

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

Sprawozdanie z wykonania zalecerl pokontrolnych nale2y prze*ae do Biura Kontroli

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

30-tu dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
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