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ZK-401- 31/04

Pan

Mariusz Półchłopek

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

w Prudniku

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 3 czerwca 2004 r. do 15

lipca 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, 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 Panu dnia 16 lipca 2004 r.

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 miedzy innymi:

− założenia i prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o nowo zakupiony program

komputerowy firmy „Budorex” tj. księgi głównej, ksiąg pomocniczych, dziennika

obrotów, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za okres od 01.01.2004r. do
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30.06.2004r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 września

1994r. o rachunkowości,

− zwrotu pensjonariuszom DPS należności z tytułu błędnie naliczonych opłat za pobyt w

łącznej kwocie 247, 68 zł,

− zwrotu przez Głównego Księgowego do kasy jednostki, kwoty 145,35 zł (netto) z tytułu

pobierania przez niego zawyżonego dodatku za wysługę lat,

− wpłacenia przez Administratora DPS do kasy jednostki kwoty 13,95 zł z tytułu braku

oleju napędowego, a wynikającej z rozliczenia kart drogowych i dowodów zakupu paliwa

w miesiącu czerwcu 2004 r.

I.  U s t a l e n i a  k o n t r o l i

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na:

a) niedostosowaniu postanowień ujętych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady

rachunkowości do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostki poprzez

nieokreślenie:

− roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,

− metod wyceny aktywów i pasywów,

− zasad klasyfikacji zdarzeń oraz powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami

księgi głównej,

− wykazu ksiąg rachunkowych,

− systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów w tym dowodów księgowych,

ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w

nich zapisów, metod zabezpieczenia dostępu do danych w przypadku ewidencji

prowadzonej metodą komputerową (protokół kontroli str. 3-4),

b) pominięciu w uregulowaniach Zakładowego Planu Kont konta 761 – Pokrycie

amortyzacji oraz zasad prowadzenia ewidencji na tym koncie (protokół kontroli

str. 3),

c) stosowaniu praktyki nieterminowego ujmowania w raportach kasowych oraz w

ewidencji księgowej konta 101 – Kasa gotówki zaprzychodowanej do kasy na

podstawie czeków gotówkowych oraz wypłacanej z kasy  (protokół kontroli str. 7-

11),

d) nieprawidłowym dokonywaniu korekt błędnych zapisów w raportach kasowych

(protokół kontroli str. 8),

e) nieujęciu w księgach rachunkowych 2003 r. wszystkich kosztów dotyczących tego

roku, co  skutkowało  zaniżeniem  stanu  zobowiązań  wykazanym w sprawozdaniu

Rb-28S na dzień 31.12.2003 r. o kwotę 777,47 zł (protokół kontroli str. 11-12),
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f) zaniechaniu przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa na dzień 31.12.2003 r. w

samochodzie służbowym będącym na stanie majątku jednostki (protokół kontroli

str. 15).

Powyższe wyczerpuje znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor DPS oraz były i obecny Główny Księgowy.

2. Zakwalifikowanie niektórych środków trwałych do niewłaściwej grupy Klasyfikacji

Środków Trwałych, co spowodowało zastosowanie nieprawidłowej stawki umorzeniowej,

a w konsekwencji zawyżenie ich umorzenia w 2003 r. o kwotę 421,67 zł,

(protokół kontroli str. 20)

Odpowiedzialność ponosi były i obecny Główny Księgowy DPS.

3. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych polegające na:

− nieprawidłowym sporządzaniu dokumentacji podstawowych czynności postępowania

(protokół kontroli str. 40, 41-42, 44),

− zaniechaniu odrzucenia oferty sprzecznej z ustawą o zamówieniach publicznych co w

konsekwencji powinno skutkować unieważnieniem postępowania przez

zamawiającego (protokół kontroli str. 41-42),

− niepowiadomieniu uczestników o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz

niezamieszczeniu ogłoszeń o wyborze w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie

zamawiającego (protokół kontroli str. 42, 44).

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor DPS.

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 realizację następujących wniosków:

1. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o brakujące elementy

wyszczególnione w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Wyeliminować

nieprawidłowości dotyczące ksiąg rachunkowych oraz zapewnić prowadzenie ewidencji

księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra

Finansów  z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz

niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752).

Przeprowadzić inwentaryzację paliwa do samochodu służbowego z zachowaniem

przepisów art. 26 i 27 cyt. ustawy o rachunkowości.
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2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie umarzania środków trwałych będących na

stanie majątkowym jednostki, poprzez prawidłowe ich zaklasyfikowanie oraz

zastosowanie właściwych dla danej grupy rodzajowej środków trwałych stawek

umorzeniowych.

Przestrzegać w tym zakresie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia

1999r. (Dz.U. nr 112, poz.1317 z późn. zm.).

3. Podjąć skuteczne działania w zakresie nadzoru celem niedopuszczenia do powstania

nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania o

udzielenie zamówień publicznych prowadzić z należytą starannością zgodnie z

postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

nr 19, poz. 177).

4. Wzmocnić nadzór nad gospodarką finansową jednostki, w tym nad prowadzeniem

ewidencji księgowej poprzez przestrzeganie procedur kontroli finansowej określonych w

art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r.

nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

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.

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 Prudnicki

 Prezes

Janusz Gałkiewicz
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