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Wystqpienie pokontrolne

Dzialaj4c na podstawie upowa:inieniaNr ORN-1.077 .9.2020t do przeprowadzenia kontroli
pracownik Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego przeprowadzil w kierowanym przez Pana Liceum

kontrolg kompleksow4 gospodarki finansowej. Kontrola dotyczyla okresu od 1 stycznia do 31
grudnia 2019 roku. Szczeg6lowe ustalenia zostaly zav,tarte w protokole kontroli podpisanym
przez strony w dniu 04.05.2020 roku.

Maj4c na uwadze wyniki kontroli przekazuj Panu niniejsze wyst4pienie celem podjgcia
stosowanych dzi alarl, zmierzaj1cych do usunigcia nieprawidlowoSci. Jednoczednie nadmieniam,
ze niekt6re uchybienia zostaly usunigte w trakcie prowadzonych czymoSci kontrolnych.

W zakresie prowadzenia ksi4g rachunkowych stwierdzono, 2e saldo konta 130 ,, Rachunek
bieZ4cy

jednostki" na koniec miesigcy od czerwca do listopada niezgodne bylo ze stanem

Srodk6w pienig2anach

na rachunku bankowym wydatk6w bud2etowych.

Rozbie2noSi

wynikala z blgdnej dekretacji zapisu technicznego kwoty 555,61 zl do wyci4g6w bankowych

I Upowaznienie Nr ORN-1.077.9.2020 zdniaT stycznia2020 roku wydanego przez Prezydenta Miasta
Bialegostoku Pana Tadeusza Truskolawskiego

ul. Slonimska l, l5-950 Biatystok, tel. 85 869 6002, fax 85 869 6265, e-mail
lnfolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - tel. 85 819 79'79

fet dcnl um.bial

Nr 59/B z dnia 7.06.2019, Nr 75lB z dnia

18.07 .2019 oraz

Nr 84/B z dnia 13.08.2019r. (str. 13-

14 protokotu kontroli). Powyzsze blgdne ksiggowania nie byly skorygowane na bieZEco

w zwi4zk:u z niesporzqdzaniem przez jednostkg zestawienia obrot6w i sald na koniec ker:Zdego

okesu sprawozdawczego. Zgodnie

o

z

art. 13 ust.l ustawy

z

dnia

29 wrzeiria

1994r.

rachunkowoSci2 zestawienie obrot6w i sald kont ksiggi gl6wnej oraz sald kont ksiqg

pomocniczych jest elementem ksi4g rachunkowych. Na podstawie art. 18 ust
zestawienie obrot6w

i

L w/w ustawy

sald sporz4dza sig na koniec ka2dego okresu sprawozdawczego, nie

lzadziej ni2 na koniec miesi4ca. Ponadto nalezy miei na uwadze, 2e zapisy na koncie 130
dokonywane s4 na podstawie dokument6w bankowych, w zwi4zku z czym musi zachodzi(,

pelna zgodnoS6 zapis6w pomigdzy jednostk4 a bankiem. Na koncie 130 obowi4zuje wigc
zasada czystoSci obrot6w co oznacza,2e do blgdnych zapis6w zwrot6w nadplat, korekt nalezy

wprowadzii dodatkowo techniczny zapis ujemny.

W zakesie wyplaty wynagrodzeri pracownik6w administracyjno

-

obslugowych,

stwierdzono, 2e w jednostce w 2019r. wyplacano dwa rodzaje premii tj. miesigczne premie

umaniowe

oraz

premie wynikaj4ce

z

indywidulanych anga2y pracownik6w (str. 33-44

protokolu kontroli.) Powyzsza praktyka nie wynikala z regulaminu wynagradzania bowiem
regulamin nie zawieral szczegilorych zapis6w dotycz4cych zasad przyznawania i wyplacania

premii. Rol4 kierownika jednostki jako pracodawcy jest okeSlenie czy premia przyznawana
pracownikom bgdzie miala charakter uznaniowy czy regulaminowy/roszczeniowy. Premia
uznaniowa jest form4 nagrody

i

zale2y od woli pracodawcy. Premia roszczeniowa natomiast

jest premi4 regulaminow4, kt6rej zasady przyznawania okreSlone powinny by6 w spos6b
jedtoznaczny w wewngtrznych przepisach placowych (regulaminie premiowania).

W wyniku kontroli stwierdzono, ze w

2019 roku przeprowadzil Pan remonty

pomieszczeri obejmuj4ce m.in. prace remontowe na parterze budynku szkoiy w tym :ulo2enie

plltek ceramicznych, wymiang drzwi wejSciowych

i

wewngtrznych oraz remont holu

gl6wnego (str. 28-31 protokoiu kontroli). Przy wyborze wykonawcy zastosowano we\.mgtrzne

procedury wynikaj4ce

z

regulaminu udzielania zam6wief publicznych

o

wartoSci

nieprzektaczaj1cej 30.000 euro3. Srodki finansowe na prace remontowe przyznare byly

w planie finansowym jednostki w $ 4270 ,,Zakup uslug remontowych" w dw6ch

i r62nych terminach : tj. 150 000,00 zl - 26.02.2019t.
16.07.2019r.

oraz

w

transzach

wysokoSci 40 000,00 zl-

W zrriqzku z tyrr., ze w pocz4tkowej fazie remontu dysponowal Pan kwot4

2

lJstawa z dlnia29 wrzeinia 1994r. o rachunkowo5ci ( Dz.lJ. z20l9r- poz.35l ze z;r..)
Regulamin udzielania zam6wief kt6rych wartoii nie przekacza wraZonej w zlotych r6wnowartosci kwoty
30.000 euro netto wprowadzony ZNz4dzeniem Nr 153/2015.
3

2

150.000,00

zl i

nie m6gl Pan przewidzied mozliwoici otrzymania drugiej

transzy

dofinansowania w wysokoSci 40.000,00 zl, roboty te mogly stanowii odrpbne zam6wienia,
kt6rych szacunkowa wartoi6 nie przekroczyla r6wnowartodci 30.000 euro. Powy2sze dzialania
nie daj4 wprawdzie jednoznaczrych przeslanek kt6re wskazywalyby na dzielenie zam6wienia

i tym samyrn

obchodzenie przepis6w ustawy

z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri

publicznycha, to jednak zwracarn Panu szczeg6ln4 uwagg, ze istotn4 kwesti4 jest prawidlowe

szacowanie

i

ustalanie warto3ci zam6wienia na pocz4tkowym etapie poprzedzaj4cym

wszczgcie postgpowania o udzielone zam6wieri publicznychs. Zgodnie z art. 32 ust.

I

ustawy

prawo zam6wieri publicznych podstaw4 ustalenia wartoSci zam6wienia jest calkowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towar6w

i

uslug, ustalone przez

zamawiaj4cego z nale|yt1 staranno6ci4. Z przepisu tego wynika zatem obowi4zek doloZenia
przez zamav,,iaj4cego nale2ytej starannoSci przy ustalaniu warto3ci zam6wienia. JednoczeSnie

w mydl art. 32 ust.2 ustawy Prawo zam6wiei publicznych6 zamawiaj4cy nie moZe w celu
uniknigcia stosowania przepis6w ustawy dzieli6 zam6wienia na czgSci lub zaniza6 jego
wartoSci. Ustalaj4c, czy ma sig do czynienia z jednym zam6wieniem czy tez z wigkszq ich

ilodci4 nalezy kierowad sig: podobieristwem przedmiotowlm

i

funkcjonalnym zam6wienia,

to2samoSci4 czasowq zam6wienia, mo2liwo6ciq wykonania zam6wienia przez jednego
wykonawcA.

OdpowiedzialnoSd za gospodarkE finansow4 jednostki sektora finans6w publicznych,

w tym za wykonywanie obowiqzk6w w zakresie kontroli zarzqdczej, spoczyaa na Dyrektorze,

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

1

I i art. 69

pkt 3 ustawy o finansach publicznych?.

Maj4c na uwadze przedstawione nieprawidlowoSci polecam Panu:

1

.

2.

Ksiggi rachunkowe prowadzid bezblgdnie, rzetelnie i sprawdzalnie.

Sporz4dzad

na koniec kazdego okresu sprawozdawczego

zestawienie

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

3.

Doprecyzowa6 wewngtrzne przepisy

w

zakresie przyzrawania

i

wyplacania premii

pracownikom j ednostki.

aUstawaz

dnia 29

stycnia2004 r. Prawo zam6wieri pubticznych (Dz.U.22019 poz.

5

1843

j.t)

Patrz prz)?is 4
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7
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych (Dz.U. 22019 r., poz. 869 ze zn.)

6

J

4.

Zwr6cit, szczeg6ln4 uwagg na prawidlowoSd szacowania i ustalania warto5ci zam6wief
na podstawie przepis6w art. 32-35 ustawy Prawo zam6wieri publicznychs.
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Otrzymujq/Do wiadomo6ci:
1. Departament Edukacji
Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli: Urszula Szczerbifiska tel. 85 869 6389
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