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Wystqpienie pokontrolne

Dzialajqc na podstawie upowa2nieniar do przeprowadzenia kontroli inspektor Anna

Kulikowska

z

Biura Kontroli Urzqdu Miejskiego

w

Bialymstoku przeprowadzila w

kierowanej przez Pani4jednostce kontrolQ prawidlowo6ci prowadzenia gospodarki finansowej
w 2019r. Szczeg6iowe ustalenia przedstawiono w protokole kontroli podpisanym przez strony

w dniu l3 maja 2020r.

W zwipku z

powy2szym przekazujq Pani niniejsze wystqpienie pokontrolne

zawierajqce ocenE skontrolowanych zagadnieri, opis stwierdzonych nieprawidtowo6ci oraz

wnioski majqce na celu ich wyeliminowanie.

Biuro Kontroli wydalo og6lnq pozytywne ocenq prowadzonej przez Pani4 gospodarki

finansowej przedszkola. Stwierdzone

w

toku kontroli nieprawidlowo6ci nie wplynqly

niekorzystnie na caloksztalt finans6w przedszkola. W trakcie kontroli na bie24co reagowala

I

upowaznienie Nr ORN-1.077.8.2020 wydane przez Prezydenta Miasta Bialegostoku

u[. Slonimska 1, l5-950 Biatystok, tel. 85 869 6002, fax 85 869 6265, e-mail: prez]ds!@ueblalyslok4l
Infolinia UrzEdu Mieiskiego w Biatymstoku tel. 85 879'79'79

Pani na ustalenia kontroli jednakze nadal aktualne s4 uwagi, kt6re przekazujq w niniejszym
wystqpieniu.

i pobyt dzieci w przedszkolu
ksiqgach rachunkowych powlsze oplaty ewidencjonowano

W zakesie ewidencjonowania nale2no6ci za wy?ywienie
stwierdzono,

2e w

nieprawidlowo lqcznie z naliczonymi odsetkami od nieterminowych platnoSci. OdptatnoSi za

wlyrvienie lqcznie z odsetkami ujmowano na koncie 700 ,,Sprzedaz produkt6w i koszt ich
wytworzenia" w rozdziale 80148 ,,Stot6wki szkolne i przedszkolne" i paragrafie 0670
,,Wpiy*y z oplat za korzystanie z wy2ywieria

w jednostkach realizuj4cych zadaria z zakresu

wychowania przedszkolnego". Odptatno6i

za pobyl dzieci w

przedszkolu lqcznie z

na koncie 720 ,,Przychody z tytutu dochod6w
bud2etowych" w rozdziale 80104 ,,Przedszkola" w paragrafie 0660,,Wptyrvy z oplat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego". Powy\sze ewidencjonowanie oplat za
wy2ywienie i pobyt lqcznie z naliczonymi odsetkami narusza przepisy rozporzqdzenia
naliczon),rni odsetkami ujmowano

Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzeSnia 2017 roku w sprawie rachunkowo6ci oraz
plan6w kont dla bud2etu Paristwa, bud2et6w jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek

bud2etowych

(...)2 zgodnie

z kt6rlm odsetki od nieterminowych platno6ci

nale2y

ewidencjonowai na koncie 750 ,,Przychody finansowe". (Strona 16 -17 protokotu kontroli).

W

zakresie prawidlowoSd klasyfikowania dochod6w

podzialek klasyfikacji bud2etowej

w

odniesieniu

i

do wla.Sciwych
w tym zakesie

wydatk6w

do obowi4zujqcych

przepis6w rozpotzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczeg6lowej

klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodz4cych ze
Lr6del zagranicznych3, stwierdzono, 2e:

- zwrot koszt6w podr6iry w ramach delegacji slu2bowej zaewidencjonowano w

paragrafie

4300 ,,Zakrp ustug pozostalych" a niejak winno byd w paragrafie 4410 ,, Podr62e shr2bowe

krajowe",
- tak4 sam4 uslugq szkoleniowq w zakresie ,,Element6w Metod Ruchu Rozwijaj4cego..." dla
dw6ch nauczycieli raz ujqto w paragrafie wia6ciwie fJ. 4700,, Szkolenia pracownik6w..."
a inn).rn razem

niewlasciwie w paragrafie 4300,, Zakup ustug pozostalych",

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Firnns6w

z dnia 13 wflesnia 2017 roku w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budieru
Pal6twa, budzet6w jednostek samorzEdu teMorialnego, jednostek budzetowych, samorz4dowych zaklad6w budzetowych, panstwowych
funduszy celowych omz panstwo*rychjednostek budietowych majEcych siedziba poza granicami Rzeczwospolitej Polskiej ( Dz. U. z
2020t. poz. 342\
r
rozporza&enie Ministra Finansow z dnia 2 marca 20 lor. w sprawie szczeg6,lowej klasyfikacji dochod6w, \r]datk6w. ptzychod6w i
rozchod6w oraz 6rodk6w pochodz{cych ze irodel zagranicznych ( Dz. U- z 20l4r, poz- 1053 ze zm.).

2

-

zakup tonera ujgto

w

paragrafie 4300 ,,Zakup uslug pozostalych a nie

jak winno

by6

w paragrafie 4210 ,, Zakup material6w i uryposaZenia",
- nale2nodci z tytulu wyZywienia personelu klasyfikowano blgdnie w paragrafie 0670 ,,Wplyvuy

z

oplat za korzystanie

z

wylywienia w jednostkach realizuj4cych zadania

wychowania przedszkolnego

i w paragrafie 097 ,,Wplywy z r62nych

z

zakresu

dochod6w" a nie iak

winno by6 w paragrafie 083 ,,Wplyrvy z uslug",

-

i poblt dzieci w przedszkolu
0670 ,.Wptywy z oplat za korzystanie z wyZywienia

odsetki od nieterminowych platno3ci za wyZywienie

ewidencjonowano

w

paragrafie

w jednostkach realizujqcych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego"

i w paragrafie

0660 ,,Wplywy z oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" a nie jak winno byi
w paragrafie 092 ,,Wplywy z pozostalych odsetek". (Strona 17 i 22 protokoiu kontroli).

Kontroli poddano prawidlowoSi naliczenia odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczei
Socjalnych. Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o zakladowym funduszu Swiadczeri socjalnycha
wysokoS6 odpisu podstawowego wynosi

gospodarce narodowej

37

,5oh przecigtnego wynagrodzenia miesigcznego w

w roku poprzednim lub w II

p6lroczu roku poprzedniego, jeZeli

przecigtne wynagrodzenie z tego okresu stanowilo kwotg wyzszq. W 2019 roku w zwi4zku

z ustaw4 z dnia 11 wrzeSnia 2019r. o zmianie ustawy o zakladowym funduszu Swiadczen
socjalnych oraz ustawy o karcie duZej rodziny

-

D

z. U . z20l9r. poz. I 907 podstawq naliczania

odpisu na fundusz bylo:

- w okresie od

0l

stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r.

-

przecigtne wynagrodzenie miesigczne

w gospodarce narodowej w drugim p6lroczu2013r. w wysoko5ci 3.278.14 zl;
- w okresie od 01 sierpnia 2019r. do

3l

grudnia

2019r.

przeciEtne wynagrodzenie miesigczne

w gospodarce narodowej w drugim p6hoczu 2014r. w wysokoSci 3.389,90 zl. W 2019 r. odpis
wynosil odpowiednio:
- do

3

I lipca 2019r.

- od0l

- 1.229,30

sierpniado 31 grudnia

21,

2019r.

1.271,21 zl.

W 2019 roku dla pracownik6w administracj
22.128,00 21.

W

ii

obslugi dokonano odpisu w wysokoSci

powylszym zakresie stwierdzono, 2e gl6wna ksiggowa nie dokonala

zwigkszenia bazy obliczeniowej odpisow na ZFSS przez co odpis zostal zanilony o kwotg
314,00 zl. Zwigkszenie odpisu bylo wymagane przepisami ustawy z dnia 1l wrzeinia 2019r.
o zmianie ustawy o zakladowym funduszu Swiadczeri socjalnych (.. .) zgodnie z kt6r4 do dnia

r usta$a

z dnia 04 marca 199,1r. o zaklado\-vm funduszu S\riadcTen

socjalnlch { D7

U

z 2019r. poz. 1352)

-)

31 puldziemika 2019r. pracodawca zobowiqzarry byl do przelania na rachunek bankowy
funduszu socjalnego r6wnowartoS6 dokonanych odpis6w

i

zwigkszeri

na dany

rok

kalendarzowy obliczonych na bazie nowej podstawy. (Strona 26 i 27 protokolu kontroli).

OdpowiedzialnoSi za gospodarkE finansow4 jednostki sektora flnans6w publicznych,
w tym za wykonywanie obowi4zk6w w zakesie kontroli zarzEdczej, spoczywa na Dyrektorze,

jako kierowniku jednostki sektora finans6w publicznych. stosownie do art. 53 ust. 1 i art. 69
ust. I pkt 3 ustawy o finansach publicznychi.

Wykonywanie obowi4zk6w w zakresie rachunkowo6ci naleZy do obowi4zk6w gl6wnego
ksiggowego jednostki. Prawa

i

obowi4zki gl6wnego ksiggowego okreSla art. 54 ustawy

o finansach publicznych6. Nadz6r nad wykonywaniem obowi4zk6w- w zakresie rachunkowoici

naleZy

do

zadari kierownika jednostki.

jak o tym

stanowi art.

4 ust. 5

ustawy

o rachunkowo(ci7.

Majqc na ulvadze przedstar.l,ione uchybienia polecam Pani

l.

Ewidencjg ksiggow4 odsetek naliczonych

i

od

nieterminowych platnodci

za

pobyt

wyZywienie dzieci przedszkolnych prowadzii zgodnie z przepisami rozporzqdzenia

Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia l3 wrze5nia 2017 roku w sprawie rachunkowoSci oraz

plan6w kont dla budZetu Paristwa, budzet6w jednostek samorz4du terytorialnego,
jednostek budzetowych oraz zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Ministra Finans6w

z

dnia 2 marca 2010r.

w

sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w,

przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodz4cych ze 2r6del zagranicznych (. ..)8.

2.

Stosowad prawidlow4 klasyfikacjg dochod6w
rozporz4dzenia Ministra Finans6w

z

dnia

i

wydatk6w zgodnie

z

przepisami

2 marca 2010 r. w sprawie szczeg6lowej

klasyfikacji dochod6w. wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodz4cych
ze fuodel zagranicznycb (. . .)e .

3.

Stosowac prawidlouq podstawE naliczenia odpis6w na ZFSS zgodnie z obuieszczeniem

Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego

w

sprawie przeciEtnego wynagrodzenia

i

usta\ya z dnia 27 sierpnia 2009 r. o linansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.. poz. 869 ze zm.)
'' palrz przvpis nr 5
7
usta*a z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowoici ( Dz. U. z 2ol9r. poz. 351 ze zm.).
s

e

patrz prz-y._ pis nr 2
palrz przypis nr 3

I

miesigcznego

w

gospodarce narodowej

drugim p6lroczu oke5lonego roku.

Sprawozdanie z wykonania zaleceri pokontrolnych nale2y przeslai do Biura Kontroli
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I z podaniem numeru sprawy w terminie 30tu dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
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Sprawg prowadzi:

Biuro Kontroli: Anna Kulikowska tel. 85 869 7449
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