
Opole, dnia 28 lutego 2005 r.

ZK- 401-49/04

Pani

Agnieszka Partyka

Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego-

Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej Urzędu Miasta Opola

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 2001r.

Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dn. od 24 listopada 2004r. do 28 grudnia

2004r. w tamtejszym Zakładzie 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 inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i

nieprawidłowości będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli, który doręczono Pani w dniu 30 grudnia

2004r.
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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. Nieopracowanie i niewdrożenie przez Kierownika Zakładu procedur kontroli finansowej,

(protokół kontroli str. 10-11).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Zakładu.

2.   Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na:

− dokonywaniu zapisów księgowych w księdze głównej i księgach pomocniczych bez

podawania numeru pozycji, pod którymi zostały wprowadzone do dziennika i bez

podawania daty dokonania operacji gospodarczej (protokół kontroli str. 16-17),

− niezgodności pomiędzy numerem identyfikacyjnym widniejącym w księgach

rachunkowych, a wskazanym na dowodzie źródłowym (protokół kontroli str. 18),

− niezamieszczaniu na dowodach księgowych podpisu osoby odpowiedzialnej za

wskazanie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (protokół

kontroli str. 18),

− niewłaściwym wskazywaniu sposobu ujęcia dowodów w księgach rachunkowych-

dekretacja (protokół kontroli str. 15, 19),

− dokonywaniu zapisów w księgach rachunkowych pod inną datą niż faktyczna data

operacji gospodarczych, (protokół kontroli str. 17-18).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główna Księgowa Zakładu.

3. Niedostosowanie uregulowań wewnętrznych do obowiązujących przepisów i potrzeb

jednostki w zakresie:

a) instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, której uregulowania

odnoszą się w części do komórek organizacyjnych oraz operacji w zakresie

gospodarki finansowej, które w rzeczywistości nie występują w kontrolowanym

gospodarstwie (protokół kontroli str. 13),

b) dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, a w tym zakładowego planu

kont, m.in. poprzez:

− nieprawidłowe określenie zasad ewidencjonowania środków pieniężnych na koncie

131 – rachunki bieżące oraz nieokreślenie zasad ewidencjonowania środków

pieniężnych działalności podstawowej Zakładu i niewskazanie konta służącego do

ewidencji tych środków (protokół kontroli str. 14-15),

− nieokreślenie zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z

kontami księgi głównej (protokół kontroli str. 16),
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− nieustalenie metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla rzeczowych

składników aktywów obrotowych  (protokół kontroli str. 16),

− nieujęcie w wykazie kont konta 820 – rozliczenie wyniku finansowego i konta 700

– nazwanego wpływy z usług pomimo wystąpienia operacji gospodarczych

podlegających ewidencji na tych kontach, natomiast ujęcie w wykazie konta 080 –

inwestycje, konta 130 – rachunek bieżący jednostki budżetowej, konta 221 –

należności z tytułu dochodów  budżetowych, konta 222 – rozliczenie dochodów

budżetowych, konta 223 – rozliczenie wydatków budżetowych, konta 810 – dotacje

budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje oraz kont 998 i 999 w zakresie

zaangażowania wydatków, które to konta służą do ewidencjonowania operacji

gospodarczych jednostek budżetowych  a nie gospodarstw  pomocniczych

(protokół kontroli str. 15-16),

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Zakładu.

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

− niewykazaniu w sprawozdaniach Rb-31 za okres od początku roku do dnia

31.12.2003r. i za okres od początku roku do dnia 30.06.2004r. stanu środków

Zakładowego Funduszu Środków Specjalnych  (protokół kontroli str. 21-23),

− wykazaniu w sprawozdaniu Rb-N za okres od początku roku do dnia 30.06.2003r.

nieprawidłowych danych dotyczących należności wymagalnych (protokół kontroli str.

24-26),

− zakwalifikowaniu zobowiązań jako wymagalne i wykazanie ich w sprawozdaniach

Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31.03.2003r. i za okres od początku roku do

dnia 30.06.2003r. pomimo, że termin ich zapłaty nie minął przed upływem danego

okresu sprawozdawczego (protokół kontroli str. 23 - 26).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główna Księgowa Gospodarstwa.

5. Nieprzestrzeganie warunków umowy zlecenia zawartej z osobą nie będącą pracownikiem

Zakładu,  w wyniku wypłacenia wynagrodzenia wymienionej osobie, pomimo braku

wymaganego rachunku za wykonane prace oraz zakwalifikowanie i zaksięgowanie

wynagrodzenia za wykonane zlecenie w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

(protokół kontroli str. 41, 42).

Odpowiedzialność ponosi Kierownik i Główna Księgowa Zakładu.
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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 do stosowania procedury kontroli finansowej, stosownie do

postanowień art. 35a ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych

(tekst jednolity z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

2. Uporządkować prowadzenie rachunkowości w Zakładzie oraz uregulowania wewnętrzne,

w tym dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe

prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst

jednolity z 2002r. Dz. U. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. 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).

3. Podjąć skuteczne działania celem wyel0iminowania nieprawidłowości w zakresie

sprawozdawczości budżetowej. 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.).

4. Respektować warunki zawieranych umów zleceń. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów

zleceń kwalifikować i księgować prawidłowo, zgodnie z wymogami rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132).

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.
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Poinformowanie Izby o niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl

art. 27 ww. ustaw 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:
Prezydent Miasta

Prezes

Janusz Gałkiewicz

/ -----/


