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Pani
Anna Krzywosz

Dyrektor
Przedszkola Samorz4dowego Nr 29
w Biatymstoku,
ul. Broniewskiego 25

Wystqpienie pokontrolne
Dzialaj4c na podstawie upowa2nienia Nr ORN-1.077.51 1 .2020 do przeprowadzenia

kontroli inspektor z Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - Anna Kulikowska
przeprowadzila

w

kierowanej przez Pani4 jednostce kontrolg

w

zakresie spraw

organizacyjnych, regulacji wewngtrznych obowipuj4cych w jednostce, realizacji dochod6w
na wydzielonym rachunku i dokonywania wydatk6w w 2019r.

Szczeg6lowe ustalenia przedstawiono w protokole kontroli podpisanym przez strony

w dniu 09 grudnia 2020r.

W zwiqzku z tym przekazujg Pani niniejsze wyst4pienie pokontrolne zawieraj4ce
oceng skontrolowanych zagadniefi, opis stwier&onych nieprawidlowoSci oraz wnioski
maj4ce na celu ich wyeliminowanie.

Skontrolowan4 dzialalno66 jednostki we wskazanym zakresie

przyjgtych kryteri6w legalnoSci, ruetelnoSci, gospodamoSci

i

z

uwzglgdnieniem

celowoici ocenia

po4't],!vnie.

ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 869 6002, fax 85 869 6265, e-mail: prezydent@um.biatys tok-pl
Infolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - tel. 85 819 79 79

sig

Stwierdzone

w toku kontroli

nieprawidlowoSci

nie wplyngly niekorzystnie

na

caloksztah finans6w przedszkola. W trakcie kontroli na bie24co reagowala Pani na ustalenia

kontroli jednalize nadal aktualne s4 uwagi, kt6re przekazujg w niniejszym wyst4pieniu.

w oparciu o wyciqgi bankowe, polecenia

Badaj4c obroty bezgot6wkowe

bankowe potwierdzenia wykonania dyspozycji

i

por6wnujqc

je z

przelewu,

dowodami zr6dlowymi

dokumentuj4cymi operacje przychodowe i rozchodowe stwierdzono, 2e dokon),wano zapis6w

na koncie 130 ,, Rachunek biez4cy jednostek bud2etowych"

z

naruszeniem zasady

zachowania obowiqzku czysto6ci obrot6w. Dochody wynikajqce z konta 222 ,,Rozliczenie

dochod6w budZetowych" wyniosly 51.983,15 zl, natomiast obroty konta 130-01 ,,Rachunek
biezqcy jednostki"

-

dochody budZetowe wyniosty 52.708,12 zl. R62nic9 stanowi kwota

724,97 zl. Jak wyja6nila gl6wna ksiggowa poryzsza r6imica dotyczyla nadplat dokonanych

przez rodzic6w z ty'tulu

olat

za przedszkole, kt6re byly zwracane na wskazane przez nich

rachunki. Ponadto wydatki poniesione w 2019 roku przez Przedszkole wedlug konta 130-02
,,Wydatki budZetowe" wniosly f .568.46630 zl natomiast obroty z konta 223 ,,Rozliczenie
wydatk6w budZetowych" wyniosly 1.565.576,00 zl. R6znica stanowi kwota 2.890,30 zl, kt6ra
dotyczyla zwrot6w Srodk6w na rachunek bie24cy jednostki. Powstale r62nice byly wynikiem
braku zastosowania technicznego zapisu ujemnego obowi4zuj4cego na koncie 130. Zgodnie z

rozporz4dzeniem Ministra Rozwoju

i

Finans6w

z dnia 13 wrzeSnia

2017

w

sprawie

rachunkowodci oraz plan6w kont dla budzetu paristwa, budzet6w jednostek samorzqdu

terytorialnego, jednostek bud2etowych, samorzqdowych zaklad6w bud2etowych,
paristwowych funduszy celowych oraz paistwowych jednostek bud2etowych majqcych
siedzibg poza granicami Rzec4pospolitej polskiej (Dz. U. z 2020r. poz.342) na koncie 130

obowi4zuje zachowanie zasady czystoSci obrot6w,

co

oznacza, ze stosowana technika

ksiggowo5ci ma zapewni6 mo2liwoii prawidlowego ustalenia wysokoSci tych obrot6w oraz

niezbgdne dane

do

sporzqdzenia sprawozdafi hnansowych, budZetowych

lub

innych

okre6lonych w odrgbnych przepisach. Dopuszczalne jest stosowanie innych ni2 dokumenty

bankowe dowod6w ksiggowych, je2eli jest to konieczne dla zachowania czystoSci obrot6w
(str. l3- l4 protokolu kontroli).

W wyniku

czynnoSci kontrolnych dotyczqcych terminowoSci pokrywania przez

jednostkg zobowiqzan stwierdzono, ize zdarzaly sig przypadki oplacenia falctur po terminie
wskazanym przez kontrahent6w. Op6mienia wynosily od 1 do 7 dni. Nieterminowe platnoSci

stanowi4 naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy
2

z

dnia 27 sierpnia 2009

r. o

finansach

publicznych ( Dz. U. z20l9r. poz.869 ze zm.) zgodnie z kt6rym wydatki publiczne powinny

by6 dokonyvane

w

wysokodci

i

z

terminach wynikaj4cych

zobowi4zah. PoWZsze szczeg6lowo zostalo opisane

wcze6niej zaci4gnigtych

na stronach 21-24 protokofu

z

przeprowadzonej kontroli.

Ponadto, stwierdzono, 2e

do

skierowane przez ZUS Oddzial

przedszkola zostaly wystosowane wezwania

do

zaplaty

w Biatymstoku. Jak wyjaSnila gl6wna ksiggowa wezwania

dotyczyly nieslusznie wyplaconego zasilku chorobowego dla pracownika. Analizuj4c
wyjadnienie gl6wnej ksiggowej naleZy vzna6, Ze wezwania

do zaplaly nie

stanowily

zaleglo6ci w platnoSciach skladek do ZUS a byly wynikiem blgd6w w zakresie naliczonych

i wlplaconych zasilk6w chorobowych dla bylego pracownika. Nienale2nie wyplacony zasilek
zostal przez bylego pracownika zwr6cony na konto przedszkola

w 2020r, i zostal przekazzny

jako doch6d budzetowy na konto Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku

Odpowiedzialnodi za gospodarkg finansow4 jednostki sektora finans6w publicznych,

w tym za wykonywanie

obowiqzk6w

w

zakresie kontroli zarz4dczej, spoczywa na

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

I i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicmych.

Wykonl.rvanie obowiqzk6w w zakresie rachunkowoici naleZy do obowi4zk6w gl6wnego
ksiggowego jednostki. Prawa

i

obowiqzki gl6wnego ksiggowego okeila art. 54 ustawy

o finansach publicmych. Nadz6r nad wykonywaniem obowi4zk6w w zakresie rachunkowodci
naleZy do zadai kierownika jednostki,

jak o tym stanowi art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29

wrze6nia 1994r. o rachunkowoSci (Dz. U. z20l9r. poz.35l ze zn.).

Maj4c na uwa&e przedstawione uchybienia polecam Pani

l.

:

Na koncie 130 ,,Rachunek bie24cy jednostki" stosowai zasadg czysto6ci obrot6w
zgodnie z rczporz4dzeniem Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 1 3 wrzednia 201 7

w

sprawie rachunkowo6ci oraz plan6w kont dla budZetu panstwa bud2et6w

jednostek samorz4du terytorialnego, j ednostek budzetowych, samorz4dowych
zaklad6w bud2etowych, pafstwowych funduszy celowych oraz paristwowych

jednostek bud2etowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

2.

Wzm6c nadz6r

i

zobowiqzat gl6wnego ksiggowego do przestrzegania termin6w

platno5ci powstatych zobowi4zan.
J

Sprawozdanie z wykonania zaleceri pokontrolnych nale2y przestai do

Biua Kontroli

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 z podaniem numeru spralry w terminie
3O-tu dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
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OtrzYmuj4,/Do wiadomo$ci
l. Departament Edukacji

:

Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli: Anna Kulikowska tel. 85 869 7449
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