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Pani

Irena Ilków

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

w Kluczborku

W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7

października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 55,

poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 24 sierpnia 2004r. do 20 września 2004 r. w

tamtejszym Domu Pomocy Społecznej kontrolę problemową gospodarki finansowej za rok 2003.

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną obejmując nią wybrane losowo operacje

finansowo – gospodarcze, dowody źródłowe i ewidencję księgową. W oparciu o dokumentację

udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w działalności

jednostki będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz brakiem

należytego nadzoru nad jej gospodarką finansową.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani dnia 23 września 2004r.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżeń nie wniesiono.

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre stwierdzone przez inspektorów kontroli nieprawidłowości

zostały w trakcie kontroli usunięte, a dotyczy to między innymi:

− wprowadzenia aneksu do Zakładowego Planu Kont w którym ujęto konto 290 – „Odpisy

aktualizujące należności” i określono zasady prowadzenia jego ewidencji oraz nadano

prawidłowe nazwy kontom służącym do ewidencji środków specjalnych oraz depozytów,
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− uzupełnienia brakujących podpisów przy dekretacji dowodów księgowych oraz  brakujących

podpisów osób rozliczających się w kasie i pobierających gotówkę, na źródłowych dowodach

kasowych jak również podpisów osób sprawdzających dowody księgowe i zatwierdzających je

do wypłaty,

− wprowadzenia w życie Instrukcji druków ścisłego zarachowania,

− zwrotu do budżetu powiatu kwoty 116 zł tytułem zaniżonej odpłatności za wydawane przez

DPS posiłki.

I.  Ustalenia kontroli

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:

1. Nieopracowanie i niewprowadzenie w życie procedur kontroli finansowej oraz

nieprzeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i

dokonywania wydatków,

(protokół kontroli str. 16-17).

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Dyrektor DPS.

2. Błędne sporządzenie planu finansowego jednostki, co skutkowało dokonaniem wydatków w

wysokości 10.713,17 zł, w § 3020 bez zaplanowania ich w wymienionym paragrafie

klasyfikacji budżetowej planu finansowego. Przekroczenie limitu wydatków określonych w

planie finansowym jednostki o kwotę 3.953,68 zł na dzień 29.12.2003 r. (§ 4270) oraz w planie

finansowym środka specjalnego o kwotę 759,30 zł,

(protokół kontroli str. 28-29, 45).

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Główny Księgowy i Dyrektor DPS.

Przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych

wyczerpuje znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

3. Odbywanie podróży służbowych na obszarze kraju przez Dyrektora DPS na podstawie poleceń

wyjazdów podpisanych przez osobę do tego nieupoważnioną, oraz dokonywanie zwrotu

poniesionych kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych bez zawarcia

umowy cywilno – prawnej,

(protokół kontroli str. 34-35).

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Dyrektor DPS, Główny Księgowy oraz starszy inspektor

ds. osobowych.
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I I .  W n i o s k i   p o k o n t r o l n e

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzenia

zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie art. 9

ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o pełne

wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o podjęcie skutecznych działań w celu

wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizacje następujących

wniosków:

1. Opracować i wdrożyć w życie procedury kontroli finansowej zgodnie z wymogami określonymi

w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  (tekst jednolity -

Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

2. Wydatki budżetowe jednostki oraz wydatki środka specjalnego realizować w granicach kwot

określonych w planach finansowych stosownie do przepisu art. 92 pkt 3 w związku z art. 129

ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych.

3. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie obywania podróży służbowych przez Dyrektora

DPS , a w przypadku wykorzystywania w podróży służbowej samochodu prywatnego zawierać

uprzednio stosowne umowy cywilno – prawne. Przestrzegać w tym zakresie przepisów

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie

wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na

obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25

marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie

będących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271).

4. Wzmocnić nadzór nad gospodarką finansową jednostki, a w szczególności zapewnić

przestrzeganie przepisów prawa wynikających z cyt. ustawy o finansach publicznych.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,

oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej

informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych lub przyczynach ich

niewykonania. Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych

w myśl art. 27 ww. ustawy stanowi wykroczenie.
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Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków

zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do Kolegium

Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia

zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe

zastosowanie.

Do wiadomości:

Starosta Kluczborski

Prezes

Janusz Gałkiewicz
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