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Dzialai4c
1.077

na

podstawie upowaznieri

Nr

ORN-1.077

.355.2020

i Nr

ORN-

.356.2020 do przepro*'adzenia kontroli pracownicy Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego

przeprowadzili

w

kierowanej przez Pana jednostce kontrolg problemow4 wybranych

zagadnieri gospodarki finansowej. Kontrola dotyczyla okresu od 1 stycznia do

3l

grudnia

2019 roku. Szczeg6lowe ustalenia zostaly zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu
07 wrze5nia 2020 roku.

Majqc na uwadze wyniki kontroli przekazuje Panu niniejsze wnioski celem podjqcia
stosowanych dzialah zmierzaj4cych do usunigcia stwierdzonych nieprawidlowoSci.

Badaj4c przyjgte zasady rachunkowoSci stwierdzono, 2e obowi4zuj4ca
kontrolowanym polityka rachunkowoSci zawierala sprzeczne zapisy

i

wykorzystanego

wersj

do

i

oprogramowania

i daty rozpoczgcia

prowadzenia ksi4g rachunkowych, czym

wynikajqcego z ar1. l0 ust.

! pkt 3 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994r.

roku

zasady. oraz nie

dostosowana byla do potrzeb kontrolowanej jednostki. Ponadto stwierdzono, 2e

- nie okreilono

w

:

eksploatacji programu

nie wypelniono

zadania

o rachunkowoSci ( Dz.U.

22019 poz.351 ze zm.),

- nie okeSlono wykazu
czg5ciowych), co narusza art.

faktycznie prowadzonych ksi4g rachunkowych (dziennik6w

l0 ust. I pkt

3 [it. b ustawy o rachunkowo:ici,

ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok. tel. 85 869 6002, fax 85 869 6265, e-mail: prezydent@um.bialystok.pl
Infolinia Urzgdu Mie.jskiego w Bialymstoku tel.85 8'79 79 79

- nie wywi4zano sig z obowiqzku dokonania aktualizacji dokumentacji opisujqcej politykg
rachunkowodci przy jednoczesnej zmianie obwipujEcych przepis6w czym naruszono art. l0
ust. 2 ustawy o rachunkowoSci.

- nie okreSlono

wa(oSci pocz4tkowej Srodk6w uznawanych za wartoSci niematerialne

i prawne oraz zasad ich ewidencjonowania. /prot. kontr. str. 6-9l
Jednostka sektora finans6w publicznych aby zapewnii realizacjg zadari stawianych
z zakresu rachunkowoSci powinna okreSlii warunki i zasady, kt6re przestrzegane s4 przy jej
prowadzeniu. Dlatego jednym z podstawowych obowiqzk6w Pana jako kierownika jednostki

jest ustalenie w formie pisemnej. a nastgpnie aktualizowanie. dokumentacji
przyjEte zasady tj. politykg rachunkowo5ci co wynika wprost z przepisu art.
o rachunkowoScijak r6wnie2 z przepis6w art.4 ust.

5

opisuj4cej

l0 ust. 2 ustawy

wy2ej cytowanej ustawy.

W zakresie prowadzenia ksiqg rachunkowych stwierdzono.

2e

jednostka nie sporz4dzala

co najmniej na koniec okresu sprawozdawczego, nie rzadziel niz na koniec miesi4ca
zestawienia obrot6w i sald poszczeg6lnych dziennik6w. Zgodnie z art. 14. ust. 3 ustawy
o rachunkowoSci. jezeli jednostka stosuje dzienniki czg:iciowe. grupuj4ce zdarzenia wedtug

ich rodzaj6w, to nalezy sporz4dzit, zestawienie obrot6w tych dziennik6w za dany okes
sprawozdawczy. Natomiast zgodnie

z art. I 8 ust. I

ustawy

z

dnia 29.09.1994r.

o rachunkowoSci na podstawie zapis6w na kontach ksiggi gl6wnej sporz4dza sig na koniec
kazdego okresu sprawozdawczego. nie rzadziej ni2 na koniec miesi4ca. zestawienie obrot6w

i

sald. Obroty tego zestawienia powinny by6 zgodne

z obrotami dziennika lub obrotami

zestawienia obrot6w dziennik6w czg5ciowych. W Swietle cltowanej ustawy niewypelnianie

obowi4zku sporz4dzania comiesigcznych zestawiefl obrot6w
ksiggow4 jednostki. narusza r6wnie2 art. 24 ust. 5 pkt

2

i

sald kont przez glownq

wrv. ustawy. zgodnie z kt6rym ksiEgi

rachunkowe uznaje sig za prowadzone na bie24co. jeZeli zestawienia obrot6w

ksiggi glownej sq sporzEdzane przynajmniej za poszczeg6lne okresl

sprar.r

i

sald kont

ozdawcze. nie

nadziej niZ na koniec miesi4ca. /prot. kontr. str. 8/

W zakresie polityki

placowej prowadzonej

w

jednostce ustalil Pan Regulamin

kt6ry zostal uzgodniony
zwipkowymi w dniu 23.02.2018r. W regulaminie nie

wynagradzania pracownik6w niebgd4cych nauczycielami

z

zakladowymi organizacjami

okreSlono

jaki rodzaj premii obowiqzuje w jednostce /regulaminowa czy premia

uznaniowa./.

Brak jest r6wnie2 wskazania zasad i kry.terium nabycia prawa do premii. Pomimo. i2 przepisy

prawa pracy nie precyzuj4 konkretnie. jaka powinna

byi treSi regulaminu

wynagradzania,

pracodawca. tworz4c taki regulamin. powinien pamigta6 o zasadach dotyczqcych r6wnego

traktowania

w zakresie ustalania warunk6w
2

wynagradzania.

W

zwi4zkl

z poryzszyfi w wewngtrznych przepisach nale2aloby wskazai og6lne warunki. jakie sq
uwzglgdniane ptzy przyznawaniu premii regulaminowej, uznaniowej/ takie jak np.
zaangaZowanie. wydajnoSi, jakoSi. czy inne./ prot. kontr. str. 1 7- l 8

/

OdpowiedzialnoSi za gospodarkg finansowq jednostki sektora finans6w publicznych.

w lym za wykonywanie

obowi4zk6w

w

zakresie kontroli zarz4dczej, spoczywa na

Dyrektorze. jako kierowniku jednostki sektora finans6w publicznych. stosownie do art.

5i

ust. 1 i art. 69 ust. I pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U 22019 r. poz. 869 ze zm.)

.

Majqc na uwadze przedstawione nieprawidlowoSci polecam Panu

1.

Dokona6 aktualizacji polityki rachunkowo6ci tak aby

w

spos6b jasny

i

czytelny

okreSlala zasady prowadzenia ksi4g rachunkowych oraz dostoswana byla do
obowiqzujqcych przepis6w prawnych w tym do usta\,\y o rachunkowo5ci oraz akt6u'
wykonawczych do tej ustawy.

2.

Sporz4dza(

na koniec

ka2dego okresu sprawozdawczego zestawienie obrot6u'

i sald stosownie do art. 14. ust. 3 oraz art. l8 ust. I ustawy o rachunkowoSci.

3.

Doprecyzowai wewngtrzne przepisy w zakresie przyznawania

i

wyplacania premii

pracownikom jednostki.

Sprawozdanie

z

wykonania zaleceri pokontrolnych nale2y przeslai

do

Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku, u[. Slonimska 1 z podaniem numeru sprawy, w terminie 30-tu dni
od daty otrzymania niniejszego uryst4pienia.
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