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Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia

Informatycznego i Politechnicznego

w Opolu

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 dn. od 10 września 2004 r. do

5 listopada 2004 r. w tamtejszym Gospodarstwie kontrolę problemową gospodarki finansowej

za 2003r. i I półrocze 2004r.

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentacyjną, obejmując nią losowo wybrane operacje

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. Przy badaniu dowodów

księgowych wykorzystano program komputerowy Pomocnik Kontrolera wersja 2 (PK-2).

W oparciu o dokumentację udostępnioną kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości

będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli, który doręczono Pani w dniu 19 listopada

2004 r.
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I.  Ustalenia kontroli

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:

1. Nieopracowanie i niewdrożenie dla potrzeb Gospodarstwa Pomocniczego odrębnych od

obowiązujących w jednostce macierzystej przepisów wewnętrznych, tj. dokumentacji

opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej,

(protokół kontroli str. 6-7, 11-12).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Gospodarstwa.

2. Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości polegające m.in. na:

− niewykazywaniu w księgach rachunkowych daty i opisu operacji gospodarczej

(protokół kontroli str. 14, 36),

− nieujęciu w księgach rachunkowych 2002r. i 2003r. wszystkich kosztów dotyczących

poszczególnych lat, co skutkowało wykazaniem zaniżonego faktycznego stanu

zobowiązań na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych, tj. o kwotę

2.720,92 zł na dzień 31.12.2002r. i 3.451,33 zł na koniec 31.12.2003r. (protokół

kontroli str. 15-16).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główna Księgowa Gospodarstwa.

3. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej, polegające na:

− nieujęciu w sprawozdaniach Rb-31 za 2003r. i I półrocze 2004r. wszystkich sald kont

podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach (protokół kontroli str. 17-23),

− niewykazaniu należności wymagalnych w sprawozdaniach Rb-N na ogólną kwotę:

10.680,92 zł w sprawozdaniu za 2003r. oraz na kwotę 2.274,12 zł w sprawozdaniu za I

półrocze 2004r. (protokół kontroli str. 44-45).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główna Księgowa Gospodarstwa.

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki finansowej gospodarstw pomocniczych

poprzez finansowanie wydatków jednostki macierzystej z kasy Gospodarstwa oraz

pobieranie środków z kasy tej jednostki na potrzeby Gospodarstwa,

(protokół kontroli str. 30-31).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główna Księgowa Gospodarstwa.

5. Naruszanie podstawowych zasad gospodarki kasowej, polegające na:

− pełnieniu funkcji kasjera przez osobę nie będącą pracownikiem Gospodarstwa, tj.

Główną Księgową jednostki macierzystej,
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− pełnieniu funkcji kasjera w tym samym dniu przez dwóch pracowników,

− wykonywaniu czynności kasowych przez Główną Księgową Gospodarstwa,

− dokonywaniu wypłat gotówki z kasy bez potwierdzenia jej odbioru przez osobę

odbierającą oraz wypłacaniu gotówki z kasy na podstawie dowodów rozchodowych

niesprawdzonych przez upoważnionych pracowników i niezatwierdzonych do

wypłaty,

− nieprzestrzeganiu zasady protokolarnego przekazania kasy w przypadku zmian na

stanowisku kasjera,

− niezłożeniu przez osoby pełniące zastępstwo w kasie deklaracji o odpowiedzialności

materialnej za powierzone mienie oraz złożenie z opóźnieniem deklaracji przez

kasjerkę,

(protokół kontroli str. 32-35)

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główna Księgowa Gospodarstwa.

6. Nieprzestrzeganie procedur wewnętrznych w zakresie udzielania i rozliczenia zaliczek,

polegające na:

− nieokreślaniu we wnioskach o zaliczkę terminu ich rozliczenia,

− nieterminowym udzielaniu zaliczek,

− udzielaniu kolejnych zaliczek bez rozliczenia zaliczek wcześniej udzielonych,

(protokół kontroli str. 46).

7. Bezpodstawne umorzenie przez Kierownika Gospodarstwa naliczonych odsetek za

nieterminowe płatności na łączną kwotę 415,46 zł,

(protokół kontroli str. 47-48).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Gospodarstwa.

8. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, polegające na

dokonywaniu zakupów bez stosowania tej ustawy,

(protokół kontroli str. 50-53).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Gospodarstwa.

Naruszenie zasady lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

9. Bezpodstawne wydatkowanie ze środków Gospodarstwa kwoty 650 zł tytułem holowania

samochodu należącego do macierzystej jednostki budżetowej,

(protokół kontroli str. 57-58).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główna Księgowa Gospodarstwa.
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10. Nieprawidłowe naliczenie pracownikom Gospodarstwa dodatkowego wynagrodzenia

rocznego na skutek przyjęcia do naliczenia niewłaściwej podstawy, co skutkowało jej

zawyżeniem o kwotę 2.000 zł za 2002r. i 2.450 zł za 2003r.,

(protokół kontroli str. 61-62).

Odpowiedzialność ponosi referent ds. kadrowo-płacowych i Kierownik Gospodarstwa.

11. Brak należytej staranności i dbałości o środki publiczne przy zawieraniu i rozliczaniu

umów zleceń, a w szczególności umowy zlecenia z własnym pracownikiem dotyczącej

„wysprzątania magazynu”, w wyniku:

− nieokreślenia daty zawarcia umowy i zakresu zleconego zadania,

− nieprawidłowego określenia kwoty wynagrodzenia, tj. w wysokości netto

przypadającej do wypłaty,

− dokonania wypłaty na podstawie rachunku wystawionego na jednostkę macierzystą,

− braku daty wystawienia rachunku oraz nieprzywołanie w nim daty zawartej umowy

zlecenia,

− nieprawidłowego potwierdzenia wykonania pracy,

(protokół kontroli str. 62-64).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główna Księgowa Gospodarstwa.

12. Bezpodstawne ujmowanie w księgach rachunkowych Gospodarstwa faktur za media oraz

ich opłacanie pomimo, iż Gospodarstwo nie było stroną umów o dostawę mediów, a na

fakturach za media jako nabywcę wskazano macierzystą jednostkę budżetową,

(protokół kontroli str. 69-70).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główna Księgowa Gospodarstwa.

Kontrola wykazała naruszenie podstawowej zasady funkcjonowania gospodarstw

pomocniczych określonej w art. 20 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wyodrębnienia

organizacyjnego i finansowego gospodarstwa z jednostki budżetowej, co potwierdzają

nieprawidłowości wymienione w pkt 1, 4, 5 tiret 1, 9 i 12. Ustalenia kontroli wskazują

również na naruszenie zasady wynikającej z art. 28 ust. 3 pkt 1 dotyczącej dokonywania

wydatków w sposób celowy i oszczędny, co potwierdzają nieprawidłowości wymienione w

pkt 9 i 12, a także zasady dbałości o środki publiczne określonej w art. 15 ust. 1 ustawy o

pracownikach samorządowych (nieprawidłowości w pkt 10 i 11).
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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 realizację następujących wniosków:

1. Opracować i wdrożyć dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości

i procedury kontroli finansowej, stosownie do przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29

września 1994 r. o  rachunkowości  (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. nr 76, poz. 694

z późn. zm.) oraz art. 35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

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

2. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

prowadzić zgodnie z przepisami cyt. ustawy o rachunkowości.

3. Bezwzględnie przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań budżetowych określonych w

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości

budżetowej (Dz.U. nr 24, poz. 279 z późn. zm.). Przesłać do tutejszej Izby skorygowane

sprawozdania Rb-31 i Rb-N za I półrocze 2004r.

4. Podjąć zdecydowane i skuteczne działania w celu całkowitego wyeliminowania

nieprawidłowości i zaniedbań występujących w gospodarce kasowej, a w szczególności:

− zaniechać powierzania funkcji kasjera osobom nie będącym pracownikami

gospodarstwa,

− wyeliminować praktyki pełnienia zastępstwa w kasie przez Główną Księgową

Gospodarstwa oraz pełnienia funkcji kasjera przez dwie osoby w tym samym dniu,

− dopilnować, aby osoby pełniące zastępstwo złożyły deklarację o ponoszeniu

odpowiedzialności materialnej,

− respektować obowiązek protokolarnego przekazywania kasy przy każdorazowej

zmianie na stanowisku kasjera.

Przestrzegać zasad wynikających z przyjętych do stosowania w tym zakresie przepisów

wewnętrznych.
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5. Dokonać rozliczenia bezpodstawnie umorzonej kwoty naliczonych odsetek od

nieterminowych płatności w wysokości 415,46 zł.

Przy umarzaniu naliczonych odsetek ściśle kierować się postanowieniami załącznika nr 1

do uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXIII/166/2000 z dn. 14 listopada

2000r. w ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego.

6. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do udzielania zamówień publicznych

z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ).

7. Wyegzekwować od macierzystej jednostki budżetowej kwotę 650 zł z tytułu

poniesionego wydatku za holowanie samochodu należącego do tej jednostki.

8. Podjąć działania celem rozliczenia kwoty 4.450 zł wynikającej z wypłacenia

pracownikom zawyżonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2002r. i 2003r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczać zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12

grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery

budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080 z późn.zm.).

9. Wyeliminować nieprawidłowości polegające na braku należytej staranności i dbałości o

środki publiczne przy zawieraniu i rozliczaniu umów zleceń, w szczególności dokładnie

określać przedmiot i wartość umowy, termin i miejsce wykonania prac, dokumentować

datę odbioru prac. Przestrzegać przepisów wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22

marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1593 z późn. zm.).

10. Dokonywać wnikliwej analizy treści ekonomicznej operacji gospodarczych

podlegających ewidencji. W księgach rachunkowych Gospodarstwa ujmować tylko

prawidłowo wystawione dowody, w których jako strona wskazane jest Gospodarstwo, tj.

spełniające wymogi przepisów art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

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 o niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl

art. 27 ww. ustaw 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.

      Prezes

Janusz Gałkiewicz

 / - /

Do wiadomości:

1. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia

Informatycznego i Politechnicznego w Opolu

2. Marszałek Województwa


