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Aneta Sarosiek

Dyrektor
Przedszkola Samorzqdowego Nr
39 w Bialymstoku
ul. W. Witosa 22

Dzialaj4c na podstawie upowa2nienia Nr ORN-I.077.500.20220 do przeprowadzerua

kontroli pracownik Biura Kontroli Urzqdu Miejskiego przeprowadzil w kierowanej przez
Pani4 jednostce kontrolg wybranych zagadniei gospodarki finansowej, a

w

szczeg6lnoSci

prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w dotycz4cych finansowania zadai z zakresu o6wiaty.
Kontrola dotyczyla okresu od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2020r. Szczeg6lowe ustalenia
zostaty zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 2 grudnia 2020 roku.

Maj4c na uwadze wyniki kontroli przekazuje Pani niniej sze wnioski celem podjgcia
stosowanych dzi alai, zmierzaj4cych do usunigcia stwierdzonych nieprawidlowoSci.

Kontrola wykazala obok obowi4zk6w

i

zadah realizowanych

prawidlowo r6wnie2 uchybienia

i nieprawidlowoici kt6re wyst4pily w ni2ej opisanym zakresie.
Analiza terminowoSci regulowania zobowi4zai wobec ZUS

i

Urzgdu Skarbowego

wykazala, 2e w latach 2018- 2019 nie zachowano ustawowych termin6w zaplaty, wskazanych

w

art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy

z

dnia 13 pazdziemika 1998 roku o systemie ubezpieczeri

spolecznych (Dz. U.2020r. poz.266) oraz art.44 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1991 roku
o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. 2020

z kt6rymi termin skladania dokument6w

i

r.

poz. 1426 z p62n. zm.), zgodnie

oplacania skladek zus

w

przypadku jednostek

bud2etowych przypada do dnia 5 nastgpnego miesi4ca zaS termin oplacania kwoty pobranych

zaliczek na podatek pr4pada do dnia 20 miesi4ca nastgpuj4cego po miesiqcu,

I, l5-950

w

kt6rym

Biatystok, tel. 85 869 6002, fax 85 869 6265, e-mail: prezydent@um.bialystok.pl
Infolinia UrzEdu Miejskiego w Biatymstoku - tel. 85 8'79'79 79

ul. Slonimska

pobrano zaliczJ<i na rachunek wla6ciwego Urzgdu Skarbowego.

Z 'tzyskanych wyjaSnieri

od

gl6wnego ksiggowego jednostki wynika, 2e nieterminowe wplaty dotyczyly niewielkich kwot

(17,00

zl i 63,00

zl)

kt6re spowodowane byly omylkami w zaliczkach

i

nie skutkowaly

naliczeniem odsetek od nieterminowych platno6ci. Natomiast sktadka ZUS *ynikajqca

z deklatacji ZUS P DRA 01 12.2018 w kwocie 8.028,00 zl zostala oplacona 5 dni po terminie
platno6ci, spowodowana byta t1m, 2e gl6wna ksiggowa nie otrzymala na czas niezbgdnych

informacji dotycz4cych koniecznoSci wlplaty odprawy emerytalnej

i

nagrody jubileuszowej

pracownikowi z kt6rym rozwi4zano umowg o pracA na mocy porozumienia stron skacaj4c

tym samym okes wypowiedzenia. W zwiqzku z tym gl6wna ksiggowa nie
zabezpieczonych Srodk6w na oplacenie w/w skladki

posiadala

w okreilonym lerminie.lstrony 26-27

protokolu kontroli/

W zakresie operacji finansowych realizowanych z wydzielonego rachunku dochod6w

(konto 132) stwierdzono, 2e

w

2018r.

i w 2019r. dokonlrvano platnoSci dotyczqcych

wydatk6w bieZ4cych przedszkola poniesionych miedzy innymi

ra :

zaliczki na podatek

dochodowy od os6b fizycznych oraz skladek na rzecz Migdzyzakladowej kasy zapomogowo
porzeczkowej, nastgpnie z rachunku wydatk6w bud2etowych (konto 130,,Rachunek biezqcy

jednostki" ) dokonywano przelew6w na konto wydzielonego rachunku dochod6w konto (132)
celem zwr6cenia wczedniej poniesionych wydatk6w

Na podstawie arl. 223 ust.

I

ustawy

.

z dria 27 sierpnia

2009r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) jednostki budietowe prowadzqce dzialalnoS6 okre6lonq w
ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.

rachunku dochody okre6lone

w

-

Prawo o6wiatowe mogq gromadzii na wydzielonym

uchwale przez otgan stanowi4cy jednostki samorz4du

w art. 223 ust. 2 pkt 3 wskazano, Ze organ stanowi4cy jednostki
terytorialnego oke6li w drodze uchwaly w szczeg6lnoSci: przeznaczenie

terytorialnego. Natomiast
samorz4du

dochod6w, z tym, 2e dochody wraz z odsetkami nie mog4

byt

przeznaczone na finansowanie

wynagrodzeii osobowych. Zgodnie z obowipuj4cymi w okresie kontrolowanym uchwalami

w sprawie wydzielonego rachunku dochod6w i wydatk6w nimi finansowanych dla jednostek
budZetowych prowadz4cych dzialalno5d okre6lon4 w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku

-

Prawo OSwiatowe: Nr XLI/634/17 Rady Miasta Bialystok z dnia 25 wrze5nia 2017 roku oraz

Nr XII/196/19 Rady Miasta Bialystok z dnia 18 czerwca 2019r. Samorz4dowe Przedszkole Nr

i przeznaczat m.in. na: cele wskazane przez darczyic7, oplaty
za media, zakup wlposa2enia i material6w w tym do remontu, zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi4zek, zakup uslug remontowych w tym odtworzenia mienia, umowy
zlecenia i umowy o dzielo, szkolenia pracownik6w, podr6Ze sluzbowe krajowe i zagraniczne,
39 moglo gromadzi6 dochody

2

zakupy inwestycyjne, zakupy produk6w 2ywno6ciowych. Podstawq gospodarowania
Srodkami na wydzielonym rachunku jest roczny plan finansowy okeSlaj4cy dochody

i wydatki. Z przedstawionych Ee6ci Uchwal wynika,

ze

je6li Srodki finansowe wydzielonego

rachunku dochod6w pozwalaj4 na oplacanie wydatk6w biezqcych kt6re s4 zgodne z celami

i zostaty uwzglgdniane w planie finansowym jednostka mogla
bie24ce przedszkola i nie musiala dokonywa6 ich zwrotu. Z wydzielonego

wskazanymi w Uchwalach

pokry6 wydatki

rachunku dochod6w nie moina finansowai wynagrodzeri osobowych co uynika wprost

z art.223 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych . lstrony 28-29 protokolu kontroli./
W zakresie dzialalno3ci Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych stwierdzono, 2e:

1.

Dwukrotnie dokonywano po2yczania Srodk6w przeznaczonych na dzialalnoS6 socjaln4

celem oplat za bieZ4ce zobowi4zania Samorz4dowego Przedszkola
zwracano

po 3 dniach.

rachunkiem Funduszu

Nr 39, kt6re

Dokon)"wanie przez pracodawcq przelew6w pomigdzy

a

innym rachunkiem bankowym jednostki

w

celu

zabezpieczenia Srodk6w na wydatki biei4ce, pomimo tego, 2e wszystkie pobrane
Srodki zwracano na konto Funduszu w Swietle przepisu art.

I ust.

1

ww,t.zart.2pktI

ustawy z dnia 04.03.1994r. o Zakladowym Funduszu Swiadczeri Socjalnych (Dz.IJ. z

2020r. poz. 1070 ze zm.) byly nieprawidlowe. Pracodawca tworz4c zakladowy
fundusz Swiadczeri socjalnych mo2e wydatkowad drodki tego Funduszu wylqcznie na

dzialalno66 socjaln4 wskazan4
pracodawcy jedynie
dowolno3ci

w w/w ustawie. Ustawodawca dal mo2liwoici

w zakesie administrowania

drodkami fundusz co nie oznacza

w ich dysponowaniu. Srodki Funduszu powinny by6 zatem

jedynie osobom uprawnionym

z

wyplacane

uwzglgdnieniem sltuacji 2yciowej, rodzinnej

i materialnej./stro ny 33-34 protokofu kontroli/

2.

Wykazany na koncie 851 ,,Zaktadowy fundusz Swiadczeri socjalnych" stan Funduszu

na dziei 31.12.2019r. ne zgadzal sig z sum4 Srodk6w na rachunku bankowym
wykazanym

i

na koncie 135 ,,Rachunek Srodk6w funduszy

specjalnego"

naleinoSciami wykazanymi na koncie 240 ,,Pozostale rozrachunki" $niryczka

mieszkaniowa). R62nic wynosila 11,01 zl i zostala wykazana na koncie 800 ,, Fundusz

jednostki" po stronnie Wn. Zgodnie zalqcznikiem Nr 3 do Rozporz4dzenia Ministra
Rozwoju

i

Finans6w z dnia 13 wrzeSnia 2017 roku w sprawie rachunkowo6ci oraz

plan6w kont dla bud2etu paristwa, bud2et6w jednostek samorz4du terytorialnego,
jednostek budZetowych, samorzqdowych zaklad6w budzetowych, pafstwowych
funduszy celowych oraz paristwowych jednostek budZetowych majqcych siedzibg
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz.342) konto 851 stuzy
J

do ewidencji stanu

zwigkszeri

i

zmniejszeri zakladowego funduszu Swiadczefl

socjalnych. Saldo Ma konta 851 powinien wyru2ae stan zakladowego funduszu
Swiadczefi socjalnych. /strona 31 protokolu kontroli/

Odpowie&ialno56 za gospodarkg finansow4 jednostki sektora finans6w publicznych,

w tym za wykonywanie

obowi4zk6w

w

zakresie kontroli zarz4dczej, spoczy'wa na

Dyrektorze, jako kierowniku jednostki sektora finans6w publicznych, stosownie do art. 53
ust. 1 i art. 69 ust.

I pkt 3 ustawy

o finansach publicznych.

Majqc na uwadze przedstawione nieprawidlowoSci polecam Pani:

1.

Dokonywa6 terminowego regulowania zobowi4zai stosownie do arl. 44 ust. 3 pkt 3
ustawy o finansach publicmych.

2.

Zaniechal zapoLryczaria Srodk6w finansowych pomigdzy rachunkami przedszkola,
a

3.

w szczeg6lnoS ci z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych

.

Dokona6 analizy konta 851 ,,Zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych" tak aby saldo
konta wykazywalo faktyczn4 jego wartoS6.

Sprawozdanie

z

wykonania zaleceri pokontrolnych naleZy przesla6

do

Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 z podaniem numeru sprawy, w terminie 30-tu dni
od daty otrzymania niniejszego wyst4pienia.
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Otrzymuj q,/Do wiadomoSci :
1. Departament Edukacji
Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli, Urszula Szczerbifiska, 85 869 6389,

4

MLqSTA

Il:askolastd

