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Wyst4pienie pokontrolne

na podstawie upowaZniefl do kontroli Nr ORN-I.077.54.2020.
ORN-I.077.55.2020 z dnia 24.01.2020 r. inspektorzy Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku przeprowadzili w okresie od 30 stycznia do 13 marca 2020 roku
Dzialajqc

w prowadzonej przez Pana jednostce kontrolg kompleksow4 gospodarki finansowej za 2019
rok. Uslalenia kontroli zawarte w obustronnie podpisanym protokole w dniu 25 maja 2020 r.
wykazaly uchybienia w gospodarce finansowej, w zakresie objgtym kontrol4.

W zwipku z poryzszyrn maj4c na uwadze wyniki kontroli, przekazujg Panu niniejsze
wnioski celem podjgcia stosowanych dzialari' zmierzaj4cych do usunigcia wskazanych
nieprawidlowoSci i uchybieri.

W trakcie

czynnoSci kontrolnych dokonano sprawdzenia prawidlow-oSci

zaszeregowania pracownik6w oraz ustalania wysokodci wynagrodzeri wybranych stanowisk
pracy pod k4tem ich zgodnoSci z obowi4zuj4cymi przepisami prawnymi, tj. Rozporz4dzeniem

Rady Ministr6w z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w
samorz4dowych (Dz.U . z 2018 r., poz. 936 ze zm.) i Reguiaminem wynagradzania
pracownik6w BOSIR.

ul. Slonimska

l,

I5-950 Biatystok, tel. 85 869 6002, fax 85 869 6265, e-mail: prezydent@um.bialystok.pl

Infolinia UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku tel. 85 879 79 79

W tym zakresie stwierdzono,2e w Regulaminie

w

tabelach dotyczqcych rozpigtoscl

wynagrodzenia zasadniczego, minimalne kwoty wynagrodzenia

w kategoriach od XVI

do

XIX nie byly zgodne z kwotami wynikaj4cymi z zal4cznika nr 3 do Rozporz4dzeniem Rady
Ministr6w z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych.
Stwierdzono r6wnie2, 2e

w zal4czniku nr 2 do Regulaminu wynagradzania ,,Wykaz

stanowisk pracowniczych wraz
minimalne

i

z

minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz

makslmalne poziomy wl,nagrodzenia zasadniczego" nieprawidlowo ustalono

minimaln4 kategorig zaszeregowania dla dw6ch stanowisk pracy, tj.: sekretarka

z

Regulaminem wskazano kategorig

w

Ministr6w z dnia 15.05.2018 r.
(czgSi F stanowiska

IV.

w

IX,

natomiast zgodnie

z

-

zgodnie

Rozporzqdzeniem Rady

sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowych

samorz4dowych jednostkach organizacyjnych) winna by6 kategoria

Ponadto stanowisko sprz4taczki zgodnie

z

Regulaminem ma przypisan4 kategorig I,

natomiast zgodnie z ww. Rozporz4dzeniem powinna by6 kategoria III. (protok6l kontroli str.
62).

W wyniku analizy dokumentacji zgromadzonej w teczkach akt osobowych stwierdzono
r6wnie2 nieprawidlowoSci dotycz4ce nastgpujqcych stanowisk:

-

inspektorou'i ds. plac i rozliczei - zgodnie z umowE o pracq zawartq dnia i9.12.2018 r. na
czas nieokreSlony na pelny etat ptzyznano

zasadniczym 3.400,00 zl

i

IX kategorig zaszeregowania z wynagrodzeniem

dodatek stazowy w wysokoSci 10/o. Zgodnie z Regulaminem

wynagradzania obowi4zuj4cym w okresie kontrolowanym tj. w 2019 roku dla stanowiska

inspektora zostata ustalono kategoria zaszeregowania od
maksymalnym w kategorii

3.700,00

zl. W

IX do XIII z

wynagrodzeniem

IX - 3.000,00 zl, natomiast w kategorii XIII maksymalnie

zwi1zku

z

-

poryzszym przyznajqc pracownikowi kategorig IX

z wynagrodzeniem 3.400,00 zl zawyaono mu wynagrodzenie zasadnicze o kwotg 400,00

r. inspektorowi zostala przyznana kategoria
zaszeregowania XI z wynagrodzeniem w wysokoSci 3.700,00 zl, co bylo zgodne
zl. Jak ustalono, od dnia

01.01.2020

z obou iqzuj4cymi regulacjam i.

-

kierowca

-

zgodnie z porozumieniem zmieniaj4cym warunki umowy o pracg

z

dnia

r. przyznano pracownikowi od dnia 01.09.2018 r. kategorig zaszeregou ania
(maksymalna wysokos6 wynagrodzenia w tej kategorii to 2.800,00 zl)

25.09.2018

VIII

i wynagrodzenie
20%o. Zgodnie

zasadnicze

w wysokoSci 2.730,00

oraz dodatek stazowy w wysokoSci

z Regulaminem wynagradzania dla stanowiska kierowcy przypisane

kategorie zaszeregowania od

kategorii

z1

X -

z

IX

z wynagrodzeniem maksymalnym - 3.000,00

maksymalnym wynagrodzeniem zasadniczym
2

-

zl

s4

do

3.200,00 zl.

Z powy2szego wynika,

2e pracownika zaszeregowano do niewlaSciwej kategorii, natomiast

IX i X
przewidzianych dla tego stanowiska. Ustalono, 2e z dniem 01.01.2020 r. zgodnie
z ang Lem przyznano pracownikowi prawidlow4 IX kategorig zaszeregowania
z wynagrodzeniem 3.030,00 zl. W przlpadku stanowiska kierowcy stwierdzono, Ze
wysoko6i przyznar.ego mu wynagrodzenia mieScila sig

w

kategoriach:

przyznany zostal dodatek funkcyjny. Zgodnie z Regulaminem wynagradzania kierowcy

z wyj4tkiem kierowcy samochodu osobowego za powierzone mu dodatkowe czynno5ci,
nie wchodz4ce w zakres jego obowipk6w, moze byt przyznany dodatek w wysokoSci
nieprzekraczajqc ej 60%o najni2szego wynagrodzenia zasadniczego.
2e

-

kierowcy mo2e by6 przyznany dodatek, jednakze nie jest to dodatek funkcyjny.

starszy specjalista

z

Z po*yzszego wynika,

-

zgodnie z porozumieniem zmieniaj4cym warunki umowy

dnia 09.10.2019 r., z dniem 01.10.2019

r.

o

praca

przyznano pracownikowi kategorig XIII

z wynagrodzetiem zasadniczym w wysokoSci 3.720,00 zl i dodatek sta2owy
w wysokoSci 20Yo. Zgodnie z Regulaminem wynagradzania dla XIII kategorii
zaszeregowania ustalono maksymalne wynagrodzenie w wysokoSci - 3.700,00 zl.
Z

powyZszego wynika, 2e pracownikowi przyznano wy2sze wynagrodzenie zasadnicze

o 20,00 zl od wynagrodzenia ustalonego w Regulaminie wynagradzania. Jak ustalono,

z dniem 01.01.2020 r. przyznano pracownikowi XV kategorig zaszeregowania
z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokoSci - 4.020,00 zl, co bylo zgodne
z obowi4zuj4cym Regulaminem wynagradzania (dla XV kategorii zaszeregowania
maksymalne wynagrodzenie wynosi 4.200,00 zl). (protok6i kontroli str. 63-64)

W celu analizy celowoSci ponoszonych przez BOSiR kosa6w i poprawno5ci stosowania
procedur udzielania zam6wieti publicznych wybrano losowo z Rejestru um6w kosztor.lych
prowadzonych przez jednostkg 6 um6w obowi4zuj4cych w 2019 roku dotycz4cych koszt6w

prowadzonej dziaialnoSci. Uwagi wniesiono do dw6ch um6w zawartych na okres od

r. do 31.12.2019 r., kt6rych przedmiotem byla sukcesywna dostawa chemii
gospodarczej na obiekty BOSiR oraz sukcesywna dostawa produkt6w higienicznych
01.01.2019

i opakowaii

na obiekty BOSiR. Dokonano sprawdzenia prawidlowoSci realizacji ww. um6w

pod k4tem zgodno6ci asortymentu

wystawione

i

cen wynikajqcych

z oferty. Analiz4 objgto faktury

w styczniu i listopadzie 2019 r. i

stwierdzono

rozbie2noSci

dotyczqce cen i asortymentu. Powy2sze zostalo szczeg6lowo opisane w protokole kontroli na
str. 70-72. Stwierdzono,

ze BOSiR nie sprawowal nalezytej kontroli nad realizacj4 zam6wieri

dotycz4cych dostawy produkt6w higienicznych
k4tem zgodnoSci

z

i

opakowari oraz chemii gospodarczej pod

zapisarni um6w w tym zakresie. W umowach
3

w $ 3 ust. 2 przyjgto,

ze

w $ 3 ust. 5
wskazano m.in., 2e w przypadku dostarczenia towar6w niezgodnych z ofert4 lub
niedostarczenia pelnego asorlymentu i iloSci towaru zgodnie z zam6wieniem Wykonawca

w okresie trwania umowy Wykonawca gwarantuje

staloS6 cen netto. Ponadto

zobowiqzanyjest do wymiany lub uzupelnienia towaru nie p62niej w ci4gu 24 godzin.

W wyniku kontroli dokument6w 2r6dlowych za miesi4ce: styczefl, kwiecieri, lipiec.
paZdziernik

i

listopad stwierdzono, ze BOSiR

podstawie faktury nr FV 52019126652'1411

kwotg 123,00 zl brutto.

Z

z

w miesi4cu styczniu dokonal wydatku

na

dnia 08.01.2019 r. za nekrolog/kondolencj e na

opisu faktury wynika, 2e nekrolog dotyczyl Smierci mamy

pracownika BOSiR. NaleZy wskazai, 2e zgodnie

z

zasadami funkcjonowania zaklad6w

bud2etowych oraz z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 .08.2009 r. (Dz.U.

22019 r. poz.869 ze

zrl

- art. 44) wydatki publiczne powinny by6 dokonywane w

spos6b

celowy i oszczgdny. W zwi4zku z poryzszym wydatek ten nie powinien byi poniesiony ze
Srodk6w publicznych, kt6re powinny by6 ponoszone na cele

i w wysokoSciach

ustalonych

w uchwale budZetowej jednostki samorz4du terl.torialnego. (protok6l kontroli str. 85)

Wykonywanie obowi4zk6w w zakesie rachunhowoSci nalezy do obowi4zk6w gl6wnego
ksiEgowego jednostki. Prawa

i

obowi4zki gi6wnego ksiggowego okreSla art. 54 ustawy

o finansach publicznych. Nadz6r nad wykonywaniem obowi4zk6w w zakesie rachunkowodci

nale2y do kierownika jednostki, jak o tym stanowi art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowoici z dnia
29.09.1994 r. (Dz.U. 22019 r., poz.351 ze zm.).

Maj4c na uwadze przedstawione uchybienia i nieprawidlowoSci polecam Panu:

l,Dostosowai Regulamin wynagradzania do zgodno5ci z przepisami Rozporz4dzenia
Rady Ministr6w

z

dnia 15.05.2018 r.

samorz4dowych (Dz.U.

z

2018

r.,

w

sprawie wynagradzania pracownik6w

poz. 936 ze zm.),

prawidlowe wysokoSci wynagrodzenia minimalnego

w

w

szczeg6lnoSci ustalaj4c

poszczeg6lnych kategoriach

zaszeregowania oraz wlaSciwe kategorie do stanowisk pracy.

2.Wzmoc radzor nad prawidlowym przyznawaniem wysokodci wynagrodzeri wedlug
wlaSciwych kategorii zaszeregowania oraz dodalkow zgodnie z obowiqzuj4cymi

w

tym

zakesie przepisami.
3.NaleZycie sprawowad kontrolg w zakresie prawidlowodci realizaqi przez kontrahent6w
zam6wieri udzielanych przez BOSiR pod k4tem zgodnodci
um6w.

4

z warunkami

zawartych

4.Przestrzega,S art. 44 ustawy

z dnia 2Tsierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.

22019 r., poz. 869) zgodnie z kt6rym wydatki publiczne mog4 byi ponoszone na cele

i w

wysokoSciach ustalonych

w

uchwale budzetowej jednostki

samorz4du

terytorialnego. Jednostki sektora finans6w publicznych dokonujq wydatk6w zgodnie

z

przepisami dotycz4cymi poszczeg6lnych rodzaj6w wydatk6w. Wydatki publiczne

powinny byi dokonywane w spos6b celowy i oszczgdny.

Sprawozdanie z wykonania zalecef pokontrolnych naleZy przeslad do Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku, ul. Slonimska

I

z podaniem numeru sprawy, w terminie 30-tu dni od daty

otrzymania niniej szego wyst4pienia.

PREZIDENT

dr hab.

Otrzymujq./Do wiadomoSci :
l. Departament Kultury. Promocji iSportu
Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli. Jounna Buchowiec. tel. 85 869 6815, Renata Miklaszewicz, tel. 85 869 6811
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