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Znak WK-60/35/2013

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej powiatu Sandomierskiego za okres od 2009

roku do dnia zakończenia kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2012

roku, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym, 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34,

w okresie od 20 sierpnia do dnia 16 października 2013 roku przez inspektorów Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Kielcach:

- Wojciech Wereszczyński - starszy inspektor kontroli - działający na podstawie

upoważnienia Nr WK-60/35/A/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z

dnia 19 sierpnia 2013 roku,

- Paweł Niedźwiedź - starszy inspektor kontroli - działający na podstawie upoważnienia Nr

WK-60/35/B/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 sierpnia

2013 roku,

I. USTALENIA OGÓLNO ORGANIZACYJNE.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

1. Kierownictwo jednostki.

Zarząd Powiatu Sandomierskiego zgodnie z § 52 pkt 2 Statutu składa się ze starosty jako

przewodniczącego, wicestarosty i pozostałych członków w liczbie 3 osób.

Starostą Sandomierskim zgodnie z uchwałą Nr I/3/20 10 Rady Powiatu z dnia 30 listopada

2010 roku jest Pan Stanisław Masternak.

Wicestarostą Sandomierskim zgodnie z uchwałą Nr 1/5/2010 Rady Powiatu z dnia 30

listopada 2010 roku jest Pan Wojciech Dzieciuch.

Na podstawie w/w uchwały wybrano członków Zarządu Powiatu w osobach:

- Pan Zygmunt Kwasek,

- Pan Witold Stefaniak,

- Pan Witold Surowiec - etatowy członek zarządu powiatu,

Uchwałą Nr 1/1/2010 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2010 roku na Przewodniczącego Rady

wybrano Pana Tomasza Huka.

Skarbnikiem Powiatu zgodnie z uchwałą Nr II112/98 Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 1998

roku jest Pani Barbar~ /jtatuch.
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Pani Barbara Statuch na sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 8.l0.2013r. złożyła rezygnację z

zajmowanego stanowiska.

Na stanowisko Skarbnika Powiatu powołana została Pani Bernadeta Ślęzak.

Sekretarzem Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XVIII1175/2008 Rady Powiatu z dnia 17

września 2008 roku jest Pan Antoni Kłosowski.

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut Powiatu Sandomierskiego przyjęty uchwałą

Nr II/8/98 Rady Powiatu Sandomierskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. - tekst ujednolicony na

dzień 6.02.2013r.

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przyjęty został uchwałą

Nr XVIIII16812004 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 października 2004 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Uchwałą Nr XVV107/2012 Rada Powiatu wprowadziła zmiany w treści regulaminu

organizacyjnego.

Zarządzeniem Nr 24/2009 Starosty Sandomierskiego z dnia 3 czerwca 2009 roku ustalony

został Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Zarządzeniem Nr 13 Starosty Sandomierskiego z dnia 11 sierpnia 2004 roku ustalony został

Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Uregulowania wewnętrzne w zakresie dokumentacji opisującej przyjęte zasady

rachunkowości opisane zostały w rozdziale II pkt 1 protokołu kontroli.

3. Kontrola RIO

Poprzednia kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Powiatu przeprowadzona przez

Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach miała miejsce w okresie od 19 lutego do 1

kwietnia 2009 roku.

4. Dane ogólne o jednostce samorządu terytorialnego.

Powiat Sandomierski z siedzibą w Sandomierzu został utworzony na podstawie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów

(Dz. U. Nr 103, poz. 652).

W skład Powiatu wchodzi 9 gmin. Są to Miasto Sandomierz, Miasta i Gminy: Koprzywnica,

Miasto i Gmina Zawichost, gminy: Dwikozy, Klimontów, Loniów, Obrazów, Samborzec,

Wilczyce.
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Powierzchnia powiatu wynosi 676 krrr'. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia

2012 r. wynosiła około 80.891,00 osób.

Starostwo Powiatowe posiada numer identyfikacyjny REGO 830413739 nadany przez

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kielcach.

Starostwo Powiatowe jest podatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji

Podatkowej NIP 864-15-86-280, nadany decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego

w Sandomierzu.

Na podstawie uchwały Nr V/31/99 Rady Powiatu z dnia 19 maja 1999 Powiat Sandomierski

jest członkiem Związku Powiatów Polskich.

Kontrolowana jednostka samorządu terytorialnego posiada 18 jednostek organizacyjnych,

których szczegółowy wykaz stanowi załącznik Nr l do protokołu kontroli.

5. Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Sandomierskiego powierzone zostało

Bankowi Spółdzielczemu z siedzibą w Sandomierzu na podstawie umowy zawartej w dniu

14.07.2010r. na okres do dnia 14.07.2015r.

II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

(kontrolował Wojciech Wereszczynski)

l. Prawidłowość i kompletność ustalenia zasad (polityki) rachunkowości.

W 2012 roku w kontrolowanej jednostce obowiązywały następujące uregulowania dotyczące

zasad polityki rachunkowości:

a) Zarządzenie Nr 25 Starosty Sandomierskiego z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie

zasad - polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu.

WIw dokument zawiera:

- w załączniku Nr l miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych, określenie roku obrotowego

oraz okresów sprawozdawczych, wykaz ksiąg rachunkowych;

- w załączniku Nr 2 metody wyceny pasywów i aktywów;

- w załączniku Nr 3 sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych tj:

• Zakładowy plan kont;

• Wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach

danych;

• Opis systemu przetwarzania danych w jednostce;

- w załącznikuNr 4 systemy służące ochronie danych;
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- w załączniku Nr 5 procedury - standardy kontroli finansowej;

- w załączniku Nr 6 procedury sporządzani, obiegu, nadzorowania, przechowywania

i archiwizowania dokumentów dotyczących wydatków realizowanych ze środków własnych

i innych źródeł;

- w załączniku Nr 6 zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

- w załączniku Nr 8 wykaz i opis kont budżetu i jednostki budżetowej.

b) Zarządzenie Nr 21/08 Starosty Sandomierskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie

obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie

Powiatowym w Sandomierzu.

Zarządzenia te zostały opracowane w oparciu o art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994

roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 330) i uwzględnia ono szczególne zasady

rachunkowości określone przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 20 10 roku

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2013

poz. 289)

2. Gospodarka pieniężna i kontrola kasy.

Bankową obsługę budżetu Powiatu zapewnia Bank Spółdzielczy w Sandomierzu.

Umowę na prowadzenie rachunków bankowych zawarto dniu 14.07.2010 na okres 5 lat tj. do

dnia 14.07.2015 roku. Umowę zawarł Starosta i członek Zarządu Powiatu. Umowa posiada

kontrasygnatę Skarbnika. Umowę zawarto po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego (zamówienia w trakcie niniejszej kontroli nie sprawdzano).

W kontrolowanej jednostce są rozdzielone rachunki bankowe dla budżetu i jednostki

budżetowej Starostwo Powiatowe. Gospodarka środkami pieniężnymi na rachunkach

bankowych zostanie opisana w pkt. 3.2.1 niniejszego rozdziału.

W kontrolowanej jednostce obsługę kasową zapewnia bank prowadzący rachunek budżetu.

3. Księgi rachunkowe budżetu i urzędu.

Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych.
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Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą programu informatycznego FK - Biura Usług

Informatycznych T-SOFT s.c. Kraków

Naliczanie płac prowadzone jest w programie "PŁACE OPTIVUM VULCAN".

Windykacja należności prowadzona jest za pomocą programu WINDYKACJA GEOBID.

Do ustalania planów finansowych używa się programu Budżet Pro 4.0 Sputnik Software

Poznań.

Ponadto w kontrolowanej jednostce używa się programu PŁATNIK dla celów ZUS oraz

programu BESTIA dla celów sprawozdawczości budżetowej.

W księgach inwentarzowych jest prowadzona ewidencja szczegółowa środków trwałych.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki.

Księgi rachunkowe prowadzone w jednostce obejmują zbiory zapisów księgowych, które

tworzą:

- dziennik,

- księga główna (syntetyka),

- księgi pomocnicze (analityka),

- zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.

Na podstawie kontroli ksiąg rachunkowych organu stwierdzono, że dokonano zamknięcia

ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy 2012 i otwarcia ksiąg rachunkowych na

początek roku obrotowego 2013, tj. zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 i 2 ustawy

o rachunkowości.

W celu ustalenia czy kontrolowana jednostka zastosowała zasadę ciągłości bilansowej

określoną wart. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dokonano porównania wykazanych

w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2012 stanów aktywów i pasywów ze stanami na

dzień otwarcia ksiąg rachunkowych na rok 2013.

Porównanie przeprowadzono na podstawienie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej

organu Starostwo Powiatowe sporządzonych na dzień 31.12.2012 i 31.01.2013 i na podstawie

zestawień obrotów i sald dzienników częściowych jednostki budżetowej Starostwo

Powiatowe.

Ustalenia kontroli:

- W wyniku porównania stanu aktywów i pasywów wykazanych w zestawieniu obrotów i sald

kont bilansowych księgi głównej organu ustalono, że bilans zamknięcia na dzień 31.12.2012

wynosi ogółem 21.854.094,45 po stronie Wn i po stronie Ma, i jest zgodny z bilansem

otwarcia na rok 2013. /;j-
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- W wyniku porównania stanu aktywów i pasywów wykazanych w zestawieniach obrotów

i sald kont bilansowych dzienników częściowych jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe

według stanu na dzień 31.12.2012 ustalono:

a) W dzienniku dochody budżetowe bilans zamknięcia roku 2012 jest zgodny z bilansem

otwarcia roku 2013 i wynosi on 2.413.517,69 zł.

b) W dzienniku ZFŚS bilans zamknięcia roku 2012 jest zgodny z bilansem otwarcia roku

2013 i wynosi on 90.976,38 zł.

c) W dzienniku zadania rządowe bilans zamknięcia roku 2012 jest zgodny z bilansem

otwarcia roku 2013 i wynosi on 854.395,29 zł.

d) W dzienniku dochody Skarbu Państwa bilans zamknięcia roku 2012 jest zgodny z bilansem

otwarcia roku 2013 i wynosi on 2.339.238,61 zł.

e) W dzienniku wydatki budżetowe za rok 2012 na dzień prowadzenia kontroli tj. 26.08.2013

roku nie wykonano zamknięcia roku obrotowego 2012. Świadczy o tym fakt, że

w zestawieniu obrotów i sald kont bilansowych sporządzonym dla tego dziennika na dzień

31.12.2012 roku znajdują się salda kont zespołu czwartego.

Zgodnie z zasadami działania tych kont określonymi w załączniku Nr 3 do rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej U. t. Dz. U. z 2013 poz. 289) salda tych kont w ostatnim dniu roku

obrotowego winne być przeniesione na wynik finansowy - konto 860.

Z zestawienia obrotów i sald wynika, że w 2012 roku na koncie 860 nie zaewidencjonowano

żadnych obrotów.

Ponadto nie jest możliwe wygenerowanie z sytemu informatycznego wydruków zestawienia

obrotów i sald, wydruku pod nazwą "Bilans Zamknięcia Roku 2012", "Bilans Otwarcia Roku

2013". Dla pozostałych dzienników wydruki te są generowane.

Niezamknięcie kont bilansowych na koniec roku obrotowego 2012 w dzienniku wydatki

budżetowe skutkuje tym, że księgi rachunkowe jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe

w Sandomierzu nie zostały zamknięte na koniec roku 2012.

Powyższe ustalenia świadczą o tym, że w kontrolowanej jednostce doszło do naruszema

art.12 ust 2, 4 i 5 ustawy o rachunkowości U. t. Dz. U. z 2012 poz. 330) tj nie dopełniono

obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na ostatni dzień roku obrotowego 2012 poprzez
ł; 7 !!Z-,
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nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach

tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

Wydruk zestawienia obrotów i sald kont bilansowych dziennika "wydatki budżetowe

sporządzony według stanu na 31.12.2012 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu kontroli.

Wyjaśnienie stwierdzonej nieprawidłowości złożone przez Skarbnik Powiatu stanowi

załącznik Nr 7 do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza stwierdzoną nieprawidłowość a ponadto świadczy

o niedopełnieniu obowiązku archiwizacji ksiąg rachunkowych.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Inspektor, któremu powierzono

prowadzenie dziennika wydatki budżetowe, Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego

oraz Skarbnik Powiatu.

W toku kontroli ksiąg rachunkowych jednostki Starostwo Powiatowe ustalono, że

w kontrolowanej jednostce na koniec lat obrotowych 2010, 2011, 2012 nie dokonano

archiwizacji ksiąg rachunkowych poprzez sporządzenie ich wydruków lub poprzez

równoznaczne wydrukom przeniesienie treści ksiąg na informatyczny nośnik danych

zapewniający trwałość zapisu zawartych w nim informacji.

Dostępne są jedynie kopie zapasowe przechowywane na urządzeniach (komputerach)

służących do bieżącej pracy.

Stwierdzona nieprawidłowość narusza art. 13 ust 6 ustawy o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013

poz. 330).

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Skarbnik Powiatu stanowi załącznik Nr 2 do

protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza zaistniałą nieprawidłowość w szczególności w świetle

ustalenia, że utracono informacje z bazy danych w zakresie wydatków. Ponadto należy uznać,

że kopie baz danych przechowywane na tych samych dyskach (komputerach) co dane służące

do bieżącej pracy nie mogą być w świetle art. 16 ust. 6 ustawy o rachunkowości uznane za

równoznaczne wydrukom ksiąg rachunkowych. Za takowe można uznać przeniesienie na

koniec roku obrotów kont księgi głównej, zestawień obrotów i sald za poszczególne miesiące,

dzienników na informatyczny nośnik np. inny dysk, płytę w formacie PDF.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą pracownicy merytoryczni

obsługujący systemy informatyczne oraz Skarbnik i Starosta Powiatu z tytułu nadzoru.

I~
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3.1. Stan i kompletność urządzeń księgowych

a) Dziennik.

W kontrolowanej jednostce, dziennik prowadzi się w SI "FK T-SOFT".

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w polityce rachunkowości w kontrolowanej jednostce

budżetowej prowadzi się cztery dzienniki obrotów tj:

- dziennik wydatki budżetowe;

- dziennik dochody budżetowe;

- dziennik ZFŚS;

- dziennik zadania rządowe.

Ponadto w odrębnym dzienniku (poza księgami jednostki) prowadzony jest dziennik

"dochody CEPIK" i dziennik dochody Skarbu Państwa.

Kontrolą objęto dziennik dochody budżetowe jednostki Starostwo Powiatowe prowadzony za

miesiące styczeń, czerwiec i wrzesień 2012 roku.

W toku kontroli ustalono, że:

- Dziennik jest oznaczony nazwą danego rodzaju księgi oraz nazwą programu przetwarzania,

wersji programu zawiera on oznaczenie roku obrotowego, okresu sprawozdawczego, którego

dotyczy.

- Wydruki komputerowe składają się z kolejno ponumerowanych stron, zapisy na kolejnych

stronach są sumowane w sposób ciągły i kolejno numerowane, zawierają oznaczenie osoby

odpowiedzialnej za treść zapisów;

- Dzienniki drukowane dla poszczególnych miesięcy zawierają podsumowanie obrotów

danego miesiąca i obrotów narastająco od początku roku;

- Na podstawie zapisów w dziennikach jednostki Starostwo Powiatowe za miesiące styczeń,

czerwiec i wrzesień 2012 roku stwierdzono, że zapisy w dzienniku pozwalają na powiązanie

ich ze źródłowymi dowodami księgowymi, które są przechowywane w segregatorach

oddzielnie dla każdego miesiąca.

W wyniku kontroli stwierdzono, że podstawą zapisów w dzienniku "dochody budżetowe" są

dowody księgowe zbiorcze, które dokumentują wpłaty kilku dochodów komunikacyjnych,

a na dowodzie zbiorczym nie są one pojedynczo wymienione. I tak:

- w dowodzie Nr 2 dokumentującym wpłatę kwoty 7.524,50 zł, ujętym w księgach w dniu

06.01.2012 nie wykazano, że dokumentuje on 57 wpłat z tytułu opłaty rejestracyjnej.

- w dowodzie Nr 4 dokumentującym wpłatę 7.821,50 zł, ujętym w księgach w dniu

09.01.2012 nie wykazano, że dokumentuje on 64 wpłaty z tytułu opłaty rejestracyjnej.
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Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na niewymienieniu w dowodzie księgowym

zbiorczym pojedynczych dowodów księgowych źródłowych narusza art. 20 ust 3 pkt) 1

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości U. t. Dz. U. 2013 poz. 330).

Ponadto ustalono, że dziennik nie zawiera danych osoby odpowiedzialnej za treść zapisów

księgowych co narusza art. 14 ust 4 ustawy o rachunkowości.

Kserokopie stron 1 i 2 dziennika, za miesiąc styczeń, dowodów Nr 2 i 4 wraz z kserokopiami

dowodów źródłowych stanowi załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Skarbnika stanowi załącznik Nr 4 do

protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza fakt wystąpienia opisanych nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Główny Specjalista dokonujący

zapisów w dzienniku dochody oraz Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego i Skarbnik

z tytułu nadzoru.

b) Konta księgi głównej.

W 2012 roku w kontrolowanej jednostce funkcjonowały konta księgi głównej określone

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 289 z późno zm.),

Konta księgi głównej prowadzone są w systemie komputerowym SI "FK T-SOFT".

Szczegółowa kontrola wybranych kont księgi głównej opisana będzie w dalszej części

protokołu.

c) Konta ksiąg pomocniczych.

Kontroli poddano ewidencję szczegółową prowadzoną do kont: 011, 020.

Ustalenia kontroli.

- Ewidencja szczegółowa do konta 011 - środki trwałe prowadzona jest w księdze

inwentarzowej. Ewidencja określa miejsce przechowywania, wartość początkową danego

środka trwałego

Ewidencja środków trwałych Prowadzona jest według niw grup (zgodnie z KŚT) tj:

• Grupa O - grunty;
" /;• Gru~a I - budynki; /)
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• Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania;

• Grupa V - Przyrządy geodezyjne;

• Grupa VI - Urządzenia techniczne;

• Grupa VII -Środki transportu;

• Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, wyposażenie.

W wyniku kontroli księgi inwentarzowej środków trwałych stwierdzono niw

nieprawidłowości:

a) Na stronie 25 w grupie VI wykazano środek trwały "Sieć łączności radiowej" bez podania

wartości początkowej, daty przyjęcia na ewidencję, co narusza zasady ewidencji na koncie

szczegółowym 011 zawarte w opisie działania tego konta w załączniku Nr 3 do

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. Nr 2013 poz. 289).

b) W ewidencji na koncie 011 ujmowane sąjako środki trwałe urządzenia o wartości poniżej

3,5 tys. zł. W 2013 roku ujęto na tym koncie (strony 59-61 poz. od 247 do 266) 7

komputerów o wartości jednostkowej 2690,01 zł (razem 18.830,07), 7 monitorów o wartości

jednostkowej 452,64 zł (razem 3168,48), 3 drukarki o wartości jednostkowej 733,08 zł (razem

2199,24), jedną drukarkę o wartości 1222,62 zł, jeden notebook o wartości 2958,15 zł. Razem

w 2013 roku ujęto w księdze inwentarzowej środków trwałych mienie o wartości

jednostkowej poniżej 3,5 tys. zł na łączną kwotę 28.378,56 zł.

Stwierdzona nieprawidłowość narusza zasady ewidencji na koncie 011 określone w w/w zał.

Nr 3 oraz § 6 ust 2 w związku z ust. 3 pkt 6 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5

lipca 2010 roku.

c) Ewidencja szczegółowa prowadzona w księdze inwentarzowej środków trwałych nie jest

uzgadniana z ewidencją na koncie księgi głównej 011. Świadczy o tym fakt, że w księdze

inwentarzowej brak jest jakichkolwiek adnotacj i, iż była ona uzgodniona z ewidencj ą główną.

Ponadto na podstawie wydruku konta księgi głównej 011 ustalono, że w 2012 roku przyjęto

na ewidencję środki trwałe o wartości 106.738,15 zł (4 zestawy komputerowe po 3.979,05 zł

i samochód osobowy o wartości 94.801,00 zł). Tymczasem z ewidencji prowadzonej

w księdze inwentarzowej wynika, że w 2012 roku przyjęto na ewidencję środki trwałe

o wartości 11(}'231,35 zł. Różnica w kwocie 3493,20 wynika z faktu, że w księdze
, !; j
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inwentarzowej na stronie 38 w pozycji 29 w dniu 08.03.2012 zaewidencjonowano środek

trwały "Kserokopiarka" o wartości 3493,20 zł. Tymczasem z wydruku konta księgi głównej

O 11 wynika, iż nie było zwiększenia wartości środków trwałych o tę kwotę.

Stwierdzona nieprawidłowość narusza zapis. art. 16. ust 1 ustawy o rachunkowości, który

nakazuje uzgadnianie zapisów ewidencji szczegółowej z saldami i zapisami kont księgi

głównej.

Kserokopie stron 38, 59-61, 25 księgi inwentarzowej, wydruku konta 011 stanowią załącznik

Nr 8 do protokołu kontroli.

Wyjaśnienie stwierdzonych nieprawidłowości złożone przez Skarbnika stanowi załącznik Nr

9 do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia zdaniem inspektora potwierdza stwierdzoną nieprawidłowość.

Odpowiedzialność za stwierdzone w podpunkcie a, b nieprawidłowości ponosi p.o.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg

inwentarzowych).

Odpowiedzialność za nieprawidłowość wyrmernoną w podpunkcie c ponosi Inspektor

dokonujący zapisów w dzienniku wydatki budżetowe, Naczelnik Wydziału Budżetowo-

Finansowego oraz Skarbnik i Starosta z tytułu nadzoru.

- W kontrolowanej jednostce Starostwo Powiatowe nie jest prowadzona odrębna ewidencja

szczegółowa do konta 020 - wartości niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne są zaewidencjonowane w księdze inwentarzowej pozostałe

środki trwałe (konto 013). Na stronie 17 księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych

zaewidencjonowane jest w pozycjach 3,4,5 trzy programy bez podania wartości, w pozycjach

8,9, 11, 12, 14-19,23-32 ujęto dwadzieścia programów informatycznych na łączną kwotę

28.928,40 zł. Ostatni zapis w pozycji 32 dotyczy zaewidencjonowania programu

antywirusowego w dniu 25.02.2005 roku.

Z wydruku konta księgi głównej 020 wynika, że saldo konta na koniec roku 2012 wynosiło

16.998,60 zł i wynika ono z faktu zakupu za tę kwotę w 2012 roku licencji na program

zamówienia publiczne. Konto 020 nie wykazuje bilansu otwarcia na początek roku 2012.

Zdaniem inspektora w kontrolowanej jednostce brak jest ewidencji szczegółowej do konta

020 a zarejestrowane w książce inwentarzowej pozostałych środków trwałych wartości

niematerialne i prawne nie mają żadnego związku z kontem 020.

j i I
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Stwierdzona nieprawidłowość narusza zapis art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości oraz

świadczy o nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych co narusza art. 24 ust l i 2 ustawy

o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 330).

Wydruk z konta 020, kserokopia strony 17 księgi inwentarzowej pozostałych środków

trwałych stanowią załącznik Nr 10 do protokołu kontroli.

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Skarbnika stanowi załącznik Nr 11 do

protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza fakt wystąpienia nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą p.o. Naczelnika Wydziału

Organizacyjnego Gest odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg inwentarzowych), Inspektor

dokonujący zapisów w dzienniku wydatki budżetowe, Naczelnik Wydziału Budżetowo-

Finansowego oraz Skarbnik i Starosta z tytułu nadzoru.

d) Zestawienia obrotów i sald.

W kontrolowanej jednostce system "FK T-SOFT" zapewrua możliwość sporządzania

zestawień obrotów i sald kont dla kont poszczególnych dzienników.

Kontroli poddano zestawienia obrotów i sald za miesiące styczeń, czerwiec i wrzesień 2012

sporządzonymi dla dziennika "dochody budżetowe" za te okresy ..

Sporządzone wydruki są oznaczone nazwą, określają okres, którego dotyczy i zawierają:

• oznaczenie wersji i nazwy programu komputerowego,

• symbole i nazwy kont,

• salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy

i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu

sprawozdawczego,

• sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy

i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu

sprawozdawczego.

W toku kontroli dokonano porównania obrotów wykazanych w dziennikach na dzień 31

stycznia, 30 czerwca i 30 września 2012 roku z obrotami wykazanymi w zestawieniach

obrotów i sald kont księgi głównej sporządzonymi na koniec tych okresów. Ustalono, że:

• obroty wykazane w zestawieniu obrotów i sald sporządzonym na dzień 31 stycznia

2012 są zgodne z obrotami dziennika za styczeń i wynoszą 322.837,09 zł.

• obroty wykazane w zestawieniu obrotów i sald sporządzonym na dzień 30 czerwca

2012 są zgodne z obrotami dziennika za marzec i wynoszą 423.936,72 zł. ..--
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• obroty wykazane w zestawieniu obrotów i sald sporządzonym na dzień 30 września

2012 są zgodne z obrotami dziennika za wrzesień i wynoszą 438.211.13 zł.

W toku kontroli ustalono, że w kontrolowanej jednostce nie są sporządzane zestawienia

obrotów i sald obejmujące wszystkie konta księgi głównej (zbiorcze dla wszystkich

dzienników) i nie jest możliwy wydruk takiego zestawienia.

Stwierdzona nieprawidłowość narusza art. 18 ust l ustawy o rachunkowości.

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Skarbnik Powiatu stanowi załącznik Nr 5 do

protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza fakt wystąpienia stwierdzonej nieprawidłowości. Pani Skarbnik

napisała także, że zbiorcze zestawienia są sporządzane ręcznie w celu sporządzenia bilansu,

jednakże kontrolującemu takich zestawień nie przedstawiono, a ustalenia dotyczące

niezamknięcia roku w dzienniku wydatki budżetowe świadczą o tym, iż nie było możliwe

sporządzenie zbiorczego zestawienia sald wszystkich kont bilansowych na podstawie

ewidencji księgowej.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik Powiatu.

e) Konta pozabilansowe.

Do kontroli przyjęto funkcjonowanie w 2012 roku niw kont pozabilansowych organu:

- 991 - planowane dochody budżetu;

- 998 - planowane wydatki budżetu.

Powyższe zagadnienie zostało opisane w części protokołu dotyczącej planu finansowego.

3.2 Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej.

3.2.1 Ewidencja środków na rachunkach bankowych.

a) Ewidencja operacji bankowych w księgach rachunkowych budżetu.

W kontrolowanej jednostce w 2012 roku występowały niw konta zespołu pierwszego:

• 133 - Rachunek budżetu;

• 134 - Kredyty bankowe;

• 135 - Rachunek Środków na niewygasające wydatki;

• 139 - Lokaty bankowe.
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Przedmiot i zakres kontroli:

- ewidencja na koncie 133 - "Rachunek bieżący budżetu" w wybranych losowo miesiącach

2010 roku;

- ewidencja na koncie 134 - "kredyty bankowe";

- ewidencja na koncie 139 -lokaty bankowe.

- dowody księgowe źródłowe stanowiące podstawę zapisów.

Ustalenia kontroli:

- W kontrolowanej jednostce prowadzony jest oddzielny rachunek bankowy dla organu

i jednostki w zakresie dochodów i wydatków.

- Na podstawie wydruków konta księgi głównej - 133, dowodów księgowych źródłowych,

ustalono, że zapisów na nim dokonuje się wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych.

Na podstawie losowo wybranych wyciągów bankowych (WB Nr 59, 60, 71, 166, 184, 197,

204, 208, 211, 214) dokonano porównania stanu środków finansowych zgromadzonych na

rachunku bankowym z ewidencją konta 133, nieprawidłowości w tym zakresie nie

stwierdzono.

- Na koncie 134 w 2012 roku i obecnie ewidencjonowane są kredyty bankowe. Konto

posiada analitykę wyodrębniającą każdy kredyt. Na stronie Wn ujmowane są spłaty kredytów

a na stronie Ma wpływ kredytów. Na koniec 2012 roku konto 134 wykazywało saldo po

stronie Ma w wysokości 15.337.894,00 zł.

Do nieprawidłowości w funkcjonowaniu konta 134 należy zaliczyć zaniechanie księgowania

na stronie Ma konta 134 w korespondencji z kontem 909 - "Rozliczenia międzyokresowe"

odsetek od kredytów. Na podstawie ewidencji konta księgi głównej organu 90275775702

ustalono, że w 2012 roku kontrolowana jednostka wydatkowała z tytułu spłaty odsetek od

kredytów i pożyczki z WFOŚ kwotę 908.677,62 zł. (nieprawidłowości w zakresie ewidencji

wydatków budżetu zostaną opisane w dalszej części protokołu).

Stwierdzona nieprawidłowość narusza § 8 ust. 5 oraz zasady działania konta 134 określone

w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 213 poz. 289).

\- ~druk z,J[ 134i 902stanowizałącznik~: 12do ,kOłU kontroli.(ll/
~~ } ~ l~



Wyjaśnienie stwierdzonej nieprawidłowości złożone przez Skarbnika stanowi załącznik Nr 13

do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza zaistniałą nieprawidłowość albowiem mimo ewidencji odsetek

na koncie 902 istnieje obowiązek określony w powołanych wyżej przepisach prawa (§ 8 i opis

konta w załączniku Nr 2), ewidencji odsetek od kredytów na koncie 134.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Naczelnik Wydziału Budżetowo-

Finansowego, Inspektor odpowiedzialny za ewidencję w księgach rachunkowych organu oraz

Skarbnik.

- Na koncie 139 w 2012 roku i obecnie ewidencjonowano lokaty bankowe. W 2012 roku

zaewidencjonowano w ten sposób dwie lokaty na łączną kwotę 5.000.000,00 zł.

Ewidencja lokat bankowych na wprowadzonym dla organu, w obowiązującej polityce

rachunkowości (Zarządzenie Nr 25 z 28.11.2012), koncie 139 stanowi naruszenie zasad

działania konta 133, albowiem zgodnie z opisem jego działania zawartym w załączniku Nr 2

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 213 poz. 289) to właśnie na

koncie 133 ewidencjonuje się lokaty dokonane ze środków budżetu.

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Skarbnika wraz z wy7drukiem z konta 139

stanowi załącznik Nr 15 do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza fakt, iż lokaty wolnych środków są ewidencjonowane na koncie

139.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik Powiatu.

b) Ewidencja operacji bankowych w księgach rachunkowych jednostki.

W 2012 roku w kontrolowanej jednostce funkcjonowały następujące konta zespołu

pierwszego:

- 130 - Rachunek bieżący jednostki budżetowej obejmujące:

• 130 w "dzienniku wydatki budżetowe" - wydatki;

• 130 - w "dzienniku dochody budżetowe - dochody;

• 130 - w dzienniku "zadania rządowe - wydatki na zadania administracji rządowej;
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- 131 - w dzienniku "Skarb Państwa" - dochody z mienia Skarbu Państwa.

- 135 - "Rachunki Środków specjalnego przeznaczenia" obejmujące:

• 135 w dzienniku ZFŚS - rachunek ZFŚS;

• 135 w dzienniku wydatki budżetowe - wadia.

Przedmiot i zakres kontroli.

- ewidencja księgowa na koncie 130 w dzienniku dochody;

- ewidencja księgowa na koncie 130 w dzienniku wydatki;

- ewidencja księgowa na koncie 131 w dzienniku "Skarb Państwa";

- ewidencja księgowa na koncie 135 dla Rachunku ZFŚS;

- dowody księgowe źródłowe stanowiące podstawę zapisów na w/w kontach.

Ustalenia kontroli:

1) W 2012 roku w kontrolowanej jednostce budżetowej Starostwo Powiatowe w dzienniku

"dochody budżetowe" na koncie 130 ewidencjonowano wpływające na rachunek budżetu

dochody. Obroty konta wyniosły 2.440.748,71 zł. Zapisów na tym koncie dokonywano na

podstawie wyciągów bankowych. Na podstawie losowo wybranych wyciągów bankowych

(WB Nr 8,10,112,116,117,172,174,176,180) dokonano porównania stanu środków

finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym z ewidencją konta 130, niezgodności

w tym zakresie nie stwierdzono.

Konto 130 zarówno w zakresie dochodów posiada analitykę prowadzoną według podziałek

klasyfikacj i budżetowej.

W wyniku kontroli zapisów na koncie 130 w zakresie dochodów ustalono, że w 2012 roku

(również w 2013) nie ewidencjonowano na nim dochodów jednostki samorządu

terytorialnego z tytułu otrzymanych z budżetu państwa dotacji i subwencji, opłat z tytułu

trwałego zarządu, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek od rachunków

bankowych. Dochody te są zaewidencjonowane jedynie w księgach rachunkowych organu na

koncie 901 - "dochody budżetu". Łącznie w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

Starostwo Powiatowe nie zaewidencjonowano na koncie 130 dochodów w wysokości

70.624.150,17 zł.

Dochody w tej wysokości są wykazane w dodatkowym sprawozdaniu Rb-27S wykonywanym

na podstawie ksiąg rachunkowych organu, na podstawie konta 901.

Przychody te nie zostały ujęte również na koncie 720- "przychody z tytułu dochodów

l b~dżetowych, trt·e wykazano przychody w 7:0kOŚCi 2.125.0V,58 zł.
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Nieprawidłowość ta narusza zapis § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010

roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 213

poz. 289), który stanowi, że do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego

zalicza się dochody budżetu jst. nieujęte w planach finansowych innych samorządowych

jednostek organizacyjnych.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje również tym, że w jednostce budżetowej na koncie

860 - "wynik finansowy" nie zostały zaewidencjonowane dochody w wysokości

70.624.150,17 zł. Dochodów tych nie wykazano również na koncie 800 - "fundusz

jednostki".

Wydruk z konta 901, dodatkowe sprawozdanie Rb-27S za rok 2012, wydruk z konta 130

stanowią załącznik Nr 16 do protokołu kontroli.

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Skarbnika stanowi załącznik Nr 17 do

protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza fakt wystąpienia opisanej nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik Powiatu Starosta

Powiatu z tytułu nadzoru.

2) W zakresie operacji ewidencjonowanych na koncie 130 w dzienniku wydatki budżetowe

Starostwa Powiatowego ustalono, że na koncie tym nie są ujęte dotacje ponoszone przez

jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe w Sandomierzu na:

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście - 154.106,03 zł;

• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w S-rzu (rozdział 80111) - 1.013.411,00 zł;

• Katolickie LO w Sandomierzu (rozdział 80120) - 317.769,00 zł;

• Prywatne LO dla dorosłych - 305.156,00 zł;

• Dotacja dla UM Sandomierz - 26.906,82 zł;

• Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - 118.778,00 zł;

• Szkoła Policealna w Gerlachowie - 49.348,00 zł;

• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w S-rzu (rozdział 80134) -1.132.144,00 zł;

• Technikum Zawodowe w Klimontowie - 235.362,00 zł;

• Medyczne Studium Zawodowe w S-rzu - 114.179,00 zł;
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• Szkoła Bankowa w Sandomierzu - 22.800,00 zł;

• UM w Tarnobrzegu - 1.202,00 zł;

• SP ZOZ w Sandomierzu -795.000,00 zł;

• DPS Świrzowa - 94.129,00 zł;

• Ośrodek Radość Życia - 93.472,00 zł;

• ORB Poradnia - 123.356,00 zł;

• Katolickie LO w Sandomierzu (rozdział 85410) - 269.073,00 zł;

• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w S-rzu (rozdział 85419) - 670.816,00 zł;

• BWA w Sandomierzu - 348.000,00 zł;

• Muzeum Okręgowe w Sandomierzu - 951.500,00 zł;

• Dotacje dla innychjst (Łoniów, Lubań, Samborzec - 25.000,00 zł.

Ponadto z pominięciem konta 130 w rozdziale 75702 § 8110 wydatkowano kwotę 908.677,62

zł tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów.

Z wydatków ponoszonych bezpośrednio z budżetu z pormmęciern konta 130,

w kontrolowanej jednostce sporządzano (na podstawie konta organu 902) sprawozdania Rb-

28S, gdzie jako nazwę jednostki sprawozdawczej podawano Powiat Sandomierz.

W 2012 roku łączna wartość wydatków ponoszonych bezpośrednio z budżetu z pominięciem

konta 130 jednostki budżetowej wyniosła 9.212.082,44 zł.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje również tym, że wydatków tych me

zaewidencjonowano na kontach jednostki budżetowej 860, 800 oraz koncie 224, 751 (dla

odsetek).

Stwierdzona nieprawidłowość narusza zasady działania konta 130 określone w załączniku Nr

3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 213 poz. 289), gdzie

określono, że na koncie 130 ewidencjonowane są wydatki objęte planem finansowym

jednostki. Ponadto poprzez fakt ponoszenia wydatków budżetowych bezpośrednio przez

budżet powiatu przy jednoczesnym nieujęciu tych zdarzeń w księgach rachunkowych

jednostki budżetowej (konta 130,224, 751, 860, 800) został naruszony zapis art. 4 ust 1 i 2

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013 poz. 330).
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Wydruk z konta 130, wydruki z konta 902, sprawozdanie "Powiatu" Rb-28S" stanowią

załącznik Nr 18 do protokołu z kontroli.

Wyjaśnienie stwierdzonej nieprawidłowości złożone przez Skarbnika stanowi załącznik Nr

19 do protokołu z kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza fakt wystąpienia opisanej nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik i Starosta Powiatu

z tytułu nadzoru.

3) W kontrolowanej jednostce na koncie 131 w dzienniku "Dochody Skarbu Państwa"

ewidencjonowane są wpływy środków pieniężnych stanowiące dochody SP oraz przekazanie

tych środków na odpowiednie rachunki urzędu wojewódzkiego. Zapisów dokonywano

wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych. Obroty konta 131 w 2012 roku wyniosły

2.440.748,71 zł.

Na podstawie losowo wybranych wyciągów bankowych (WB Nr 9, 10, 19, 36, 48, 53, 144,

148, 150) dokonano porównania stanu środków finansowych zgromadzonych na rachunku

bankowym z ewidencją konta 131, niezgodności w tym zakresie nie stwierdzono.

Konto 131 zarówno w zakresie dochodów posiada analitykę prowadzoną według podziałek

klasyfikacj i budżetowej.

4) W kontrolowanej jednostce konto 135 w dzienniku ZfŚS jest prowadzone do rachunku

bankowego obsługującego Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na koncie tym

ewidencjonowane są operacje dotyczące przekazywania odpisu na ZFŚS, wypłat i wpłat

pożyczek mieszkaniowych, wydatków ZFŚS. Zapisów na tym koncie dokonywano wyłącznie

na podstawie wyciągów bankowych od Nr 1 do nr 86. Obroty konta w 2012 roku wyniosły po

stronie Wn 191.948,38 zł. (bez BO) i 180.901,00 zł. po stronie Ma.

W trakcie niniejszej kontroli ustalono, że w dzienniku wydatki budżetowe na koncie 135

ewidencjonowane są wadia. Stanowi to naruszenie zasad ewidencji na koncie 135 -

"Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia" albowiem zgodnie z zasadami

działania kont w jednostkach budżetowych określonymi w załączniku Nr 3 do rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy

~: J t
\



Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 289), kontem księgowym właściwym dla

ewidencji wadiów jest konto 139 - "Inne rachunki bankowe". Obroty tego konta w 2012 roku

wyniosły po stronie WN. 1.253.041,09 a po stronie Ma 1.218.833,57 zł.

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Skarbnika wraz z wydrukiem z konta 135

stanowi załącznik Nr 14.

Treść wyjaśnienia potwierdza stwierdzoną nieprawidłowość.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik.

3.2.2 Ewidencja rozrachunków i rozliczeń

a) Rozrachunki budżetu.

W kontrolowanej jednostce samorządu terytorialnego występują następujące konta Zespołu 2

"Rozrachunki i roszczenia":

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych;

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych;

224 - Rozrachunki budżetu;

240 - Pozostałe rozrachunki;

260 - Zobowiązania finansowe.

Przedmiot i zakres kontroli:

- zestawienie obrotów i sald kont 222, 224 na dzień 31.12.2012 roku;

- ewidencja analityczna do kont zespołu drugiego;

Ustalenia kontroli:

- Na koncie 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych" na dzień 31.12.2012 me

wykazywało salda. W wyniku kontroli zapisów księgowych dokonywanych na tym koncie

ustalono, że po stronie Ma dokonuje się ewidencji dochodów przelewanych na rachunek

bankowy w korespondencji z kontem 133, natomiast po stronie Wn dokonuje się

w korespondencji z kontem 901, na podstawie sprawozdań Rb-27S zapisów mających

wykazywać zrealizowane dochody budżetowe jednostek organizacyjnych Powiatu. Do konta

222 prowadzona jest ewidencja szczegółowa umożliwiająca ustalenie stanu rozliczeń

z poszczególnymi jednostkami według klasyfikacji budżetowej.

- Na koncie 224 na dzień 31.12.2012 wykazano saldo po stronie Wn w wysokości 379.738,93

zł i są to zaewidencjonowano należności budżetu Powiatu od innych budżetów. Saldo po

stronie Ma. wyniosło 533.901,69 zł i wykazuje ono zobowiązania Powiatu wobec innych
"
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budżetów. Ewidencja szczegółowa prowadzona do tego konta umożliwia ustalenie stanu

należności i zobowiązań wobec poszczególnych tytułów oraz wobec poszczególnych

budżetów.

W wyniku kontroli ustalono, że ewidencja na kontach zespołu drugiego w zakresie budżetu

Powiatu Sandomierskiego jest zgodna z zasadami działania tych kont określonymi

w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 20 10 roku w sprawie

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 289).

b) Rozrachunki Urzędu Starostwo Powiatowe.

W kontrolowanej jednostce występują następujące konta Zespołu 2 "Rozrachunki

i roszczenia":

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami;

221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych;

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych;

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych;

225 - Rozrachunki z budżetami;

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne;

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń;

234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami;

240 - Pozostałe rozrachunki;

290 - Odpisy aktualizacyjne należności.

Przedmiot z zakres kontroli:

- szczegółowa kontrola konta 20 l - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" na 31.12.2012;

- szczegółowa kontrola konta 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych" na 31.12.2012;

- szczegółowa kontrola konta 231 -

- dowody księgowe źródłowe będące podstawą zapisów na w/w kontach.

Ustalenia kontroli:

a) Konto 201 prowadzone jest w dzienniku wydatki budżetowe, dochody budżetowe i ZFŚS.

Szczegółowej k,omtrolipoddano zapisy na koncie 20 l w dzienniku wydatki budżetowe; ....._
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Na dzień 31.12.2012 roku wykazywało ono saldo po stronie Ma w wysokości 37.253,50 zł.

Ewidencja szczegółowa jest prowadzona według kontrahentów i podziałek klasyfikacji

budżetowej. Z ewidencji analitycznej, wynika, że powyższa kwota to zobowiązania

wynikające z 17 faktur wystawionych w miesiącu grudniu z terminem płatności w styczniu

2013.

Do nieprawidłowości w zakresie ewidencji operacji gospodarczych na koncie 201 należy

zaliczyć fakt, iż na tym koncie zaewidencjonowano w korespondencji z kontem 130

"zobowiązania" z tytułu udzielonych przez Powiat Sandomierz pięciu dotacji na łączną

kwotę 20.000,00 zł. i tak:

• Dotacja dla stadniny koni w Samborcu - 5.000 zł;

• Dotacja dla Edukacyjnego Klubu Młodzieżowego w Samborcu - 5.000 zł;

• Dotacja dla LZS Samborzec - 5.000 zł;

• Dotacja "W sandomierskim mateczniku pisarzy" - 3.000 zł;

• Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności Świniary" - 2.000 zł.

Fakt ewidencjonowania udzielonych dotacji na koncie 201- "Rozrachunki z dostawcami

i odbiorcami" zamiast na koncie 224 - "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności

z budżetu środków europejskich" stanowi naruszenie zasad działania obu tych kont,

określonych w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2013

poz. 289).

Kserokopie wydruków z konta 201 stanowią załącznik r 20 do protokołu kontroli.

Wyjaśnienie stwierdzonej nieprawidłowości stanowi załącznik Nr 21 do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza stwierdzoną nieprawidłowość.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Inspektor dokonujący zapisów

w dzienniku wydatki oraz Skarbnik Powiatu.

b) Konto 231 prowadzone w dzienniku wydatki budżetowe na dzień 31.12.2012 wykazywało

saldo po stronie MA w wysokości 226.975,14 zł. Saldo wynika z ujęcia dOda,wego
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wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2012 a wypłacanego w pierwszym kwartale

roku 2013.

c) Konto 223 prowadzone w dzienniku wydatki budżetowe na dzień 31.12.2012 me

wykazywało salda. Na koncie tym ewidencjonuje się rozliczenia zrealizowanych wydatków

budżetowych.

3.2.3 Ewidencja wybranych operacji w ewidencji Urzędu - przestrzeganie zasad bieżącego

prowadzenia ksiąg, ewidencji w porządku chronologicznym i systematycznym.

Przedmiot i zakres kontroli:

- ewidencja na koncie 750 - "Przychody Finansowe", dowody źródłowe będące podstawą

zapisów, terminowość ich ujęcia w księgach rachunkowych;

- ewidencja na koncie 401 - "Zużycie materiałów i energi", dowody źródłowe będące

podstawą zapisów, terminowość ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Ustalenia kontroli:

a) W kontrolowanej jednostce konto 750 - "Przychody Finansowe" jest prowadzone

w dzienniku "dochody budżetowe". W 2012 roku na stronie MA tego konta dokonywano

ewidencji faktur wystawianych przez Starostwo Powiatowe najemcom pomieszczeń

w budynku Starostwa z tytułu partycypacji tychże najemców w kosztach utrzymania

budynku. Dotyczyło to opłaconych wcześniej przez Starostwo opłat za wodę, ścieki, wywóz

nieczystości, co, energię elektryczną, monitoring obiektu. Zdaniem inspektora wszystkie te

należności nie są przychodami finansowymi tylko stanowią dochody Powiatu i winne być

ujmowane na koncie 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych". Stwierdzona

nieprawidłowość narusza zasady działania kont 750 i 720 określone w załączniku Nr 3 do

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 289).

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczy całości obrotów na koncie 750, które wyniosły

12.272,47 zł.

Wydruk z konta 750, kserokopie dwóch faktur stanowią załącznik Nr 22 do protokołu

kontroli. J! 1
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Wyjaśnienie stwierdzonej nieprawidłowości złożone przez Skarbnika stanowi załącznik Nr 23

do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza zaistniałą nieprawidłowość.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik.

b) Ewidencja na koncie 401 jest prowadzona w dzienniku "wydatki budżetowe" i dzienniku

"zadania rządowe". Do kontroli przyjęto ewidencję w dzienniku "wydatki budżetowe".

W 2012 roku obroty konta 401 wyniosły 1.099.353,49 zł. Zapisów na stronie WN

dokonywano w korespondencji z kontem 201. Na koniec roku saldo konta przeniesiono na

konto 860.

3.2.4 Ewidencja wybranych operacji w ewidencji budżetu - przestrzeganie zasad bieżącego

prowadzenia ksiąg, ewidencji w porządku chronologicznym i systematycznym.

Przedmiot z zakres kontroli:

- prowadzona w 2012 roku ewidencja na koncie 901 - "dochody budżetu", dowody księgowe

będące podstawą zapisów, terminowość ich ujęcia w księgach rachunkowych.

- prowadzona w 2012 roku ewidencja na koncie 902 - "wydatki budżetu", dowody księgowe

będące podstawą zapisów, terminowość ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Ustalenia kontroli:

- Na koncie 901 - "dochody budżetu" w 2012 roku zaewidencjonowano obroty po stronie Ma

łącznie w wysokości 80.717.905,29 zł. konto posiada analitykę w rozbiciu na poszczególne

jednostki.

Konto 901 jest prowadzone wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Na dzień 31.12.2012 saldo konta 901 zostało przeniesione na konto 961.

- Na koncie 902 - "wydatki budżetu" w 2012 roku zaewidencjonowano po stronie Wn obroty

w łącznej wysokości 75.073.372,44 zł. Konto 902 prowadzone jest wg podziałek klasyfikacji

budżetowej. Ponadto konto 902 posiada analitykę według jednostek realizujących wydatki

budżetu.

Zapisów dokonywano na podstawie sprawozdań j ednostkowych Rb-28S.

Na koncie 902 ewidencjonowane są również niektóre wydatki jednostki budżetowej

Starostwo Powiatowe, a zapisów dokonywano na podstawie wyciągów bankowych
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(problematyka ta została opisana w części protokołu dotyczącej funkcjonowania kont

jednostki budżetowej).

Na dzień 31.12.2011 saldo konta 902 zostało przeniesione na konto 961.

4. Sprawozdania finansowe urzędu.

Kontroli poddano sprawozdania finansowe sporządzone w 2013 roku za rok 2012.

a) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat Sandomierski.

W kontrolowanej jednostce sporządzono na dzień 31.12.2012 roku Bilans z wykonania

budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z wzorem zawartym w załączniku Nr 9

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 289).

Bilans jest podpisany przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu oraz Skarbnika Powiatu.

W toku kontroli dokonano porównania danych wykazanych w bilansie z danymi

wynikającymi z ewidencji księgowej w niw zakresie:

-Aktywów:

1) Wiersz 1.1.1 - środki pieniężne budżetu, stan na koniec roku 6.610.906,20 zł jest zgodny

z saldem konta 133.

2) Wiersz II.2. - należności od budżetów, stan na koniec roku 379.738,93 zł jest zgodny

z saldem konta 224 po stronie Wn.

3) Wiersz II.3. - pozostałe należności i rozliczenia, stan na koniec roku 245.755,00 zł jest

zgodny z saldem konta 240 po stronie Wn.

- Pasywów:

1) Wiersz 1.1.1 -zobowiązania finansowe, stan na koniec roku 16.202.634,74 zł. jest zgodny

z sumą sald kont 134 i 260.

2) Wiersz 1.2. - zobowiązania wobec budżetów, stan na koniec roku 533.901,69 zł jest

zgodny z saldem konta 224 po stronie Ma.

3) Wiersz II.5 skumulowany wynik budżetu, stan na koniec roku

-14.617.694,32 zł jest zgodny z saldem konta 960.

Na podstawie powyższego porównania należy uznać, że Bilans z wykonania budżetu

j.ednostki sam~'zr' du terytorialnego został wykonany na podstawie ksiąg rachunk?wych.
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b) Bilans jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.

W kontrolowanej jednostce sporządzono na dzień 31.12.2012 roku bilans jednostki

budżetowej Starostwo Powiatowe zgodnie z wzorem zawartym w załączniku Nr 5 do

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 289).

Bilans jest podpisany przez Starostę i Skarbnika Powiatu.

W toku kontroli dokonano porównania danych wykazanych w bilansie z danymi

wynikającymi z ewidencji księgowej w niw zakresie:

• aktywów:

~ wiersz A.l. - wartości niematerialne i prawne koniec roku 0,00 jest niezgodny

z ewidencją szczegółową konta 020 gdzie wykazano saldo 16.998,60 zł. Z wydruku

konta księgi głównej 020 wynika, że saldo konta na koniec roku 2012 wynosiło

16.998,60 zł i wynika ono z faktu zakupu za tę kwotę w 2012 roku licencji na program

zamówienia publiczne (załącznik Nr 10 do protokołu kontroli). Ponadto w części

opisowej bilansu na stronie wykazano, że umorzenie wartości niematerialnych

i prawnych wynosi 0,00 zł. Wynika z tego, że w tym wierszu bilansu należało

wykazać saldo konta 020 a więc kwotę 16.998,60 zł.

~ wiersz A.lII. 1.2. środki pieniężne na rachunkach bankowych, stan na koniec roku

0,00 zł jest niezgodny z ewidencją księgową gdyż na dzień 31.12.2012 konto 135 w

dzienniku ZFŚS wykazywało saldo po stronie WN w wysokości 11.047,38 zł a konto

135 w dzienniku wydatki wykazywało saldo po stronie WN w wysokości 34.207,52

zł.

• Pasywów:

~ wiersz C.II.6 - sumy obce, stan na koniec roku 0,00 zł. jest niezgodny z saldem konta

240, które wynosi 34.207,52 i są to zobowiązania z tytułu zgromadzonych na koncie

135 wadiów.

Ponadto z uwagi na fakt, iż w kontrolowanej jednostce większość dochodów w kwocie

70.624.150,17 zł oraz wydatków w kwocie 9.212.082 zł (co ustalono w części protokołu

dotyczącej funkcjonowania konta 130) jest niezaewidencjonowana w księgach rachunkowych

Urzędu Starostwo Powiatowe, zdaniem inspektora należy uznać, iż sprawozdanie finansowe
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Bilans jednostki budżetowej nie przedstawia w sposób rzetelny i jasny sytuacji majątkowej

kontrolowanej jednostki.

Stwierdzone wyżej nieprawidłowości, świadczą o sporządzeniu sprawozdania finansowego

"Bilans jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe w Sandomierzu" na podstawie danych

niezgodnych z ewidencją księgową. Stanowi to naruszenie art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29

września 1994 roku o rachunkowości, który stanowi, że jednostki obowiązane są stosować

przyjęte zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową

i finansową oraz wynik finansowy oraz, że zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się

w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią

ekonomiczną.

Kserokopia sprawozdań finansowych wydruki zestawień obrotów i sald dzienników

częściowych dochody, wydatki, ZFŚS, zadania rządowe stanowią załącznik Nr 24 do

protokołu kontroli.

Wyjaśnienie stwierdzonej nieprawidłowości złożone przez Skarbnika stanowi załącznik Nr 25

do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza stwierdzone nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik i Starosta Powiatu

Z uwagi na fakt, iż w kontrolowanej jednostce większość dochodów w kwocie 70.624.150,17

zł oraz wydatków w kwocie 9.212.082 zł (co ustalono w części protokołu dotyczącej

funkcjonowania konta 130) jest niezaewidencjonowana w księgach rachunkowych Urzędu

Starostwo Powiatowe odstąpiono od kontroli sprawozdań finansowych jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat i Zestawienie zmian w funduszu, gdyż nie przedstawiają one sytuacji

majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

5. Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych.

a) Sprawozdawczość budżetowa Urzędu CRb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-50).

Kontrolowana jednostka w 2012 roku sporządzała niw sprawozdania budżetowe:

1) Rb-27S miesięczne, kwartalne i roczne. Sprawozdania są wykonane zgodnie ze wzorami

zawartymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Sprawozdania są

podpisane przez Skarbnika i Starostę.

Szczegółowej kontroli poddano sprawozdanie Rb-27S za 2012 rok.
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Dokonano losowego porównania wykazanych w Rb-27S dochodów otrzymanych (kolumna 8)

w niw rozdziałach i klasyfikacji budżetowej z ewidencją szczegółową konta 130:

• 71014 - 361.150,42 zł ijest to kwota wynikająca z ewidencji szczegółowej konta 130;

• 75020 - 234.471,23 zł i jest to kwota wynikająca z ewidencji szczegółowej konta 130;

• 75618 - 1.760.354,52 zł i jest to kwota wynikająca z ewidencji szczegółowej konta

130;

Na podstawie próby kontrolnej ustalono, że sprawozdanie RB-27S za rok 2012 zostało

wykonane zgodnie z § 6 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103), który stanowi, że

sprawozdania jednostkowe wykonuje się na podstawie własnych ksiąg rachunkowych.

2) Rb-28S kwartalne i roczne. Sprawozdania są wykonane zgodnie ze wzorami zawartymi

w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Sprawozdania są podpisane przez

Skarbnika i Wicestarostę.

Sprawozdania są wykonywane na podstawie ewidencji prowadzonej w dzienniku "wydatki

budżetowe" i dzienniku "zadania rządowe"

W celu porównania zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2012

z ewidencją księgową dokonano losowego sprawdzenia wydatków wykonanych (kolumna 6

Rb-28S) z ewidencją konta 130 w niw rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

• rozdział 01005 -10.000 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130 w dzienniku

zadania rządowe;

• rozdział 02001 - 7.000 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130 w dzienniku

zadania rządowe;

• rozdział 02002 - 41.358,22 zł jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku wydatki budżetowe;

• rozdział 70005 - 64.732,66 zł je t to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku zadania rządowe;

• rozdział 71013 - 105.100 zł ijest to kwota zgodna z ewidencją konta 130 w dzienniku

zadania rządowe;

• rozdział 71014 - 15.000 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130 w dzienniku

zadania rządowe;

• rozdział 72095 - 22.500 zł i kwoty tej nie ma w ewidencji księgowej.
"
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• rozdział 75011 - 620.111,02 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku zadania rządowe;

• rozdział 75019 - 282.951,05 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku zadania rządowe;

• rozdział 75020 - 7.720.184,00 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku wydatki budżetowe;

• rozdział 75045 - 45.851,61 zł jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku zadania rządowe;

• rozdział 75075 - 123.551,80 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku wydatki budżetowe;

• rozdział 754221 - 2,902,92 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku wydatki budżetowe;

• rozdział 80195 - 1.056,00 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku wydatki budżetowe;

• rozdział 85149 - 1.329,75 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku wydatki budżetowe;

• rozdział 85152 - 824,70 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130 w dzienniku

wydatki budżetowe;

• rozdział 885195 - 5.000,00 zł jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku wydatki budżetowe;

• rozdział 85495 - 5.000,00 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku wydatki budżetowe;

• rozdział 900919 - 2.400,00 zł jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku wydatki budżetowe;

• rozdział 92195 - 5.000,00 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku wydatki budżetowe;

• rozdział 92605 - 5.000,00 zł i jest to kwota zgodna z ewidencją konta 130

w dzienniku wydatki budżetowe;

Ustalono, że kwota 22.500,00 zł. wykazana w sprawozdaniu w rozdziale 72095 - Informatyka

pozostała działalność w ewidencji księgowej jako wydatek jest wykazana na koncie 130

w rozdziale 75095 - Administracja Publiczna pozostała działalność (wydatek ten zostanie

opisany w części pr~tokołu dotyczącej wydatków budżetowych).
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Ponadto ustalono, że wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie 4 .Plan'' dane w łącznej

wysokości 12.824.1 08,00 zł. nie pochodzą z ewidencji księgowej, albowiem na podstawie

wydruków z konta pozabilansowego 980 - .Plan finansowy wydatków budżetowych"

ustalono, że na stronie WN tego konta (ujmuje się na niej plan finansowy i jego zmiany) nie

zaewidencjonowano żadnych wartości. Obroty tego konta na stronie WN w 2012 roku

wyniosły 0,00 zł.

Ustalono również, że wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie 5 "Zaangażowanie"

dane wskazujące zaangażowanie wydatków budżetowych w łącznej wysokości 9.086.853,73

zł są niezgodne z ewidencją księgową na koncie 998 - "Zaangażowanie wydatków

budżetowych", albowiem z obrotów tego konta po stronie Ma (ujmuje się na niej

zaangażowanie wydatków) wynika, że zaangażowano wydatki na kwotę 26.076,45 zł.

Różnica pomiędzy danym i wykazanymi w sprawozdaniu (9.086.853,73) a wynikającymi

z ewidencji księgowej (Ma 998 - 26.076,45) wynosi 9.060.777,28 zł.

Ustalono także, że w dzienniku "zadania rządowe" na kontach 998 i 980 nie prowadzi się

żadnej ewidencji i nie ma możliwości wydruku tych kont albowiem nie są zrejestrowane

w systemie.

Powyższe ustalenia świadczą o sporządzeniu sprawozdania jednostki budżetowej Rb-28S

niezgodnie z ewidencją księgową i nie na podstawie ksiąg rachunkowych co narusza § 6 ust.

1 pkt 1 i § 9 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103).

Ustalenie te świadczą również o zaniechaniu ewidencji planu finansowego na koncie 980

i zaangażowania wydatków budżetowych na koncie 998, co narusza § 16 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 289) oraz zasdy

ewidencji na tych kontach określone w załączniku Nr 3 do tegoż rozporządzenia.

W trakcie kontroli ustalono również, iż w kontrolowanej jednostce w 2012 roku me

sporządzano sprawozdań miesięcznych z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S

za miesiące styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad.

Stwierdzona nieprawidłowość narusza § 3 pkt 20 i § 4 pkt 3 lit b rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 3"ltitego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. r 20
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poz. 103) w związku z art. 41 ust l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późno zm.).

Kserokopia sprawozdania Rb-28S za 2012 rok, wydruki z kont 130, 980, 998 stanowią

załącznik Nr 26 do protokołu kontroli.

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Skarbnika stanowi załącznik Nr 27 do

protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza zaistniałą nieprawidłowość.

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponoszą:

Starosta i Skarbnik Powiatu za niesporządzenie sprawozdań miesięcznych Rb-28S jednostki

budżetowej Starostwo Powiatowe.

Wicestarosta, Skarbnik Powiatu, Inspektor dokonujący zapisów w dzienniku wydatki za

sporządzenie sprawozdania jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe Rb-28S za rok 2012

niezgodnie z ewidencją księgową.

Inspektor dokonujący zapisów w dzienniku wydatki, Naczelnik Wydziału Finansowo-

Budżetowego oraz Skarbnik z tytułu nadzoru za nieprowadzenie ewidencji na kontach 980

i 998.

2) Rb-27ZZ kwartalnych z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego ustawami. Sprawozdania są wykonane zgodnie ze wzorami zawartymi

w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 20 10 roku w sprawie

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Sprawozdania są podpisane przez

Skarbnika i Starostę.

Do kontroli przyjęto sprawozdanie Rb-27ZZ za IV kwartał 2012 roku. Losowo sprawdzono

wykazane dane:

• w kolumnie 6 - dochody wykonane w rozdziale 71005 § 047 w wysokości 504.916,30

zł, które są zgodne z ewidencją konta 131;

w kolumnie 6 - dochody wykonane w rozdziale 71005 § 069 w wysokości 327,50 zł,

które są zgodne z ewidencj ą konta 131;

w kolumnie 6 - dochody wykonane w rozdziale 71005 § 076 w wysokości 22.533,46

zł, które są zgodne z ewidencj ą konta 131;

w kolumnie 6 - dochody wykonane w rozdziale 71005 § 091 w wysokości 3.411,79

zł, które są zgodne z ewidencją konta 131; ~,--
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3) Rb-50 kwartalnych o dotacjach/wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

ustawami. Sprawozdanie jest wykonane zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku Nr 28

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości

budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych.

Do szczegółowej kontroli przyjęto sprawozdanie Rb-50 za IV kwartał 2012 roku. Wykazane

w nim dane w kolumnie 14 - "wykonanie" w losowo wybranych n/w rozdziałach

i paragrafach:

• 01005 § 4300 - 10.000 zł;

• 02001 § 4300 -7.000 zł;

• 71014 § 4300 - 15.000,00 zł;

• 70005 § 4130 - 63.726,66 zł,

są one zgodne z ewidencją księgową konta 130 w dzienniku "zadania rządowe" co wskazuje,

że sprawozdanie wykonano na podstawie ksiąg rachunkowych.

b) Sprawozdania w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN)

W kontrolowanej jednostce sporządza się n/w sprawozdania w zakresie operacji finansowych:

1) Sprawozdania kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Sprawozdania są wykonane zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku Nr 3 do

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43 poz. 247).

Sprawozdania są podpisane przez Skarbnika i Starostę.

Szczegółowej kontroli poddano sprawozdanie za IV kwartał 2011 roku. W wyniku kontroli

ustalono, że w wierszu N3.2. depozyty na żądanie, wykazano kwotę 6.443.853,27 ijest ona

zgodna z saldem konta 133.

2) W kontrolowanej jednostce sporządzane są sprawozdania kwartalne Rb-Z o stanie

zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdania są wykonane

zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie

operacji finansowych (Dz. U. Nr 43 poz. 247).
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Sprawozdania są podpisane przez Skarbnika i Starostę.

Szczegółowej kontroli poddano sprawozdanie za IV kwartał 2011 roku. W wyniku kontroli

ustalono, że w sprawozdaniu jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe za IV kwartał 2012

roku wykazano w części A - "zobowiązania według tytułów dłużnych" w wierszu E.2.-

"kredyty i pożyczki wartość" - 16.202.634,74 zł. ijest to wartość wynikająca z sald kont 234

i 260.

Sposób sporządzania sprawozdań Rb-Z jest zgodny z zapisem § 4 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43 poz. 247) zgodnie

z którym jednostki samorządu terytorialnego we własnym sprawozdaniu jednostkowym

obejmują swym zakresem zarówno urząd będący jednostką budżetową, jak i jej organ.

3) Kontrolowana jednostka sporządzała w 2012 roku sprawozdania Rb-ZN kwartalne

o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki

samorządu terytorialnego zadań zleconych. Sprawozdanie sporządzano zgodnie ze wzorem

określonym w załączniku Nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010

roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji

finansowych (Dz. U. Nr 43 poz. 247 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych.

Sprawozdania są podpisane przez Starostę i Skarbnika Powiatu.

c) Sprawozdania zbiorcze jst.

Kontroli poddano sprawozdania zbiorcze Rb-27S, Rb-28S, sporządzone za okres od 01

stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Ustalenia kontroli:

- Sprawozdania zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego z wykonania planu wydatków

budżetowych Rb-28S i z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za okres 2012

roku zostało wykonane na sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu oraz dodatkowych

sprawozdań Rb-28S i Rb-27S wykonanych z wydatków i dochodów nieujętych w księgach

rachunkowych jednostki budżetowej, co zostało opisane w części protokołu dotyczącej

prowadzenia ewidencji na koncie 130.

Sprawozdania są podpisane przez Przewodniczącego Zarządu i Skarbnika Powiatu.
I '
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6. Inwentaryzacja aktywów ipasywów.

6.1 Uregulowania wewnetrzne dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji.

W kontrolowanej jednostce w zakresie inwentaryzacji obowiązują roku ustalenia zawarte

w załączniku Nr 7 "Zasady Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji" do Zarządzenia

Nr 25 Starosty Sandomierskiego z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zasad - polityki

rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu.

Instrukcja określa między innymi:

• rodzaje inwentaryzacji;

metody przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników mienia;

terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników

•
•

miema;

6.2. Przeprowadzenie inwentaryzacji.

Przedmiot i zakres kontroli.

Kontrole przeprowadzono w zakresie przestrzegania ustaleń zawartych art. 26 i 27 ustawy

o rachunkowości, w szczególności dotyczących:

- prawidłowości metod, terminów i częstotliwości inwentaryzacji dla poszczególnych

składników aktywów i pasywów w latach od 2009 do 2012;

- sposobu udokumentowania inwentaryzacji.

Ustalenia kontroli:

a) Inwentaryzacja na koniec roku 2012.

W kontrolowanej jednostce na dzień 31.12.2012 przeprowadzono inwentaryzację

następujących składników aktywów:

- środków pieniężnych na rachunkach bankowych;

- należności i zobowiązań;

Do przeprowadzenia inwentaryzacji nie powołano komisji inwentaryzacyjnej. Inwentaryzację

prowadzali pracownicy Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Fakt przeprowadzenia inwentaryzacji jest udokumentowany:

• bankowymi potwierdzeniami sald rachunków bankowych;

• potwierdzeniami sald należności i zobowiązań;

• wydrukami z kont zespołu pierwszego i drugiego;

protokołem końcowym .
I

. il i

I-fU
~l

I

•

34



W wyniku kontroli dokumentów inwentaryzacyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

b) Pełna inwentaryzacja mienia.

W kontrolowanej jednostce ostatnia pełna inwentaryzacj a mienia miała miej sce w 20 10 roku.

W dniu 01.12.2010 roku Zarządzeniem Nr 25, Starosty Sandomierskiego w sprawie

przeprowadzenia inwentaryzacji, powołano komisję inwentaryzacyjną oraz nakazano

przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym.

W Zarządzeniu nie wyznaczono Przewodniczącego komisji Inwentaryzacyjnej.

Fakt przeprowadzenia inwentaryzacji udokumentowano:

- sporządzonym w dniu 03.01.2011 protokołem przekazania arkuszy SpISU z natury do

komórki księgowości,

- arkuszami spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

W wyniku przedstawionych do kontroli dokumentów z przeprowadzonej inwentaryzacji

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak jest protokołu końcowego określającego czy wystąpiły różnice inwentaryzacyjne, czy

też nie wystąpiły;

- z treści arkuszy wynika, że wartość zinwentaryzowanych pozostałych środków trwałych

wynosi 487.486,02 zł, tymczasem z ewidencji księgowej (saldo WN konta 013) wynika

wartość 503.714,83 zł. Różnica wynosi 16.228,81 zł.

- brak jest dokumentów świadczących o przeprowadzeniu inwentaryzacji wartości

niematerialnych i prawnych. Z ustaleń kontroli dotyczących ewidencji szczegółowej na

koncie 020 wynika, że na stronie 17 księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych

zaewidencjonowane jest w pozycjach 3,4,5 trzy programy bez podania wartości, w pozycjach

8, 9, 11, 12, 14-19, 23-32 ujęto dwadzieścia programów informatycznych na łączną kwotę

28.928,40 zł. Ostatni zapis w pozycji 32 dotyczy zaewidencjonowania programu

antywirusowego w dniu 25.02.2005 roku (załącznik Nr 10 do protokołu kontroli.) a więc

należy uznać, że ta wartość winna zostać zweryfikowana w drodze inwentaryzacji.

Stwierdzone nieprawidłowości naruszają art. 26 ust. 1 pkt l) oraz art. 27 ust l i 2 ustawy

z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013 poz. 330)

Kserokopie Zarządzenia Nr 25 z 01.12.2010, protokołu komisji, wydruku z kont zespołu ,,0"

na 31.12.2010, kserokopie arkuszy spisu z natury stanowią załącznik Nr 28 do protokołu

kontroli.
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Wyjaśnienie stwierdzonej nieprawidłowości złożone przez Starostę Powiatu stanowi

załącznik Nr 29 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia i załączonych do niego kserokopii arkuszy spisu z natury pozostałych

środków trwałych na kwotę 16.228,81 zł. wynika, że opisana nieprawidłowość w zakresie

niezgodności pomiędzy wartością konta O13 ustaloną przez inwentaryzację a saldem tego

konta nie występuje. Natomiast w zakresie pozostałych nieprawidłowości wyjaśnienie

potwierdza fakt ich wystąpienia.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość na mocy art. 4 ust. 5 ustawy

o rachunkowości ponosi Starosta Powiatu.

III. BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Uchwała budżetowa.

(Kontrolował Paweł Niedźwiedź)

Uchwałą Nr XIV /83/2011 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwalony został

budżet Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok.

Dochody budżetu Powiatu ustalone zostały w wysokości 71.322.923,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 64.676.501,00 zł,

- dochody majątkowe - 6.646.422,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu ustalone zostały w wysokości 72.281.969,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 64.494.070,00 zł,

- wydatki majątkowe - 7.787.899,00 zł.

Zgodnie z § 3 przedmiotowej uchwały deficyt budżetu powiatu ustalony został w wysokości

959.046,00 zł. Źródłem jego pokrycia miały być przychody pochodzące w wolnych środków

- jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 6.474.462,00 zł, rozchody w wysokości

5.515.416,00 zł.

Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku

pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem

wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków

bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

I~
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- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień

w planie wydatków,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

- planowane dochody budżetu w wysokości 80.050.195,00 zł zrealizowane zostały na kwotę

77.559.294,51 zł.

- planowane wydatki budżetu w wysokości 83.290.565,00 zł wykonane zostały na kwotę

75.073.372,44 zł.

Kontrolę w zakresie prawidłowości dokonywanych zmian w budżecie oraz ewidencjonowania

planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu przeprowadzono na podstawie próby

obejmującej zmiany budżetu dokonane w czerwcu, wrześniu oraz październiku 2012 roku na

podstawie losowo wybranych uchwał Rady Powiatu oraz uchwał Zarządu Powiatu:

- uchwała Nr XVIIII13412012 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian

w budżecie powiatu na 2012 rok,

- uchwała Nr 280/2012 Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie zmian

w budżecie powiatu na 2012 rok,

- uchwała Nr XXI1153/2012 Rady Powiatu z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zmian

w budżecie powiatu na 2012 rok,

- uchwała Nr 336/2012 Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian

w budżecie powiatu na 2012 rok,

- uchwała Nr XXIIl160/2012 Rady Powiatu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie

zmian w budżecie powiatu na 2012 rok,

- uchwała Nr 346/2012 Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zmian

w budżecie powiatu na 2012 rok,

Ustalenia kontroli:

1. Zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzane przez Zarząd Powiatu dokonywane

były w ramach uprawnień wynikających z przepisu art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) oraz w ramach

uprawnień wynikających z uchwały budżetowej nadanych przez Radę Powiatu.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż ewidencj a księgowa prowadzona na kontach 991 i 992

prowadzona byłą niezgodnie z zasadami określonymi w załączniku Nr 2 do rozporządzenia/«~ 37 Y ( /L,
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Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibą po za grarucarm

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r. poz. 289).

Mianowicie zmiany zmniejszające plan dochodów oraz zmniejszające plan wydatków

ewidencj onowane były ze znakiem minus jednostronnie odpowiednio na koncie 991 i 991.

Przykładowy wydruk z ewidencji konta 991 i 992 stanowi załącznik Nr 54 do protokołu

kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez naczelnik wydziału finansowo-budżetowego

stanowiącego załącznik Nr 55 do protokołu kontroli wynika, iż wynika to ze specyfiki

działania programu komputerowego, który przy prowadzeniu dwustronnej ewidencji generuje

niewłaściwe saldo.

Złożone wyjaśnienie potwierdza zaistniałą nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność

ponoszą pracownik wydziału finansowo-księgowego oraz Starosta Powiatu z tytułu nadzoru.

2. Plan finansowy Starostwa Powiatowego.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

Kontrolę planu finansowego Starostwa Powiatowego za 2012 rok przeprowadzono

w zakresie:

- prawidłowości sporządzenia planu finansowego,

- prawidłowości dokonanych zmian w planie finansowym (dochody i wydatki w rozdz.

75421, 75020, 75045, 75011, 80120, ) w czerwcu, wrześniu oraz październiku 2012 roku na

podstawie w/w uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.

Ustalenia kontroli:

Stwierdzono, że sporządzono plan finansowy dla Starostwa Powiatowego stosownie do

przepisu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przedmiotowy plan finansowy zawierał dane wskazane w dyspozycji przepisu art. 249 ust. 3

i 4 cytowanej wyżej ustawy.

Plan dochodów i wydatków Powiatu został sporządzony w szczegółowości dział, rozdział,

paragraf. Kontrola w zakresie prawidłowości dokonywania zmian w planie finansowym

starostwa wprowadzonych w/w uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w miesiącu

••.CH\ze~cu,mze,l$śn\i~oraz październiku 2012 rok
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W wyniku kontroli stwierdzono, iż zaniechano prowadzenia ewidencji szczegółowej na

koncie 980 .Plan finansowy wydatków budżetowych" w szczegółowości planu finansowego

wydatków budżetowych jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe.

Plan finansowy jednostki - Starostwa Powiatowego obejmował wydatki związane

z udzieleniem dotacji - między innymi dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego - § 2590 rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" w kwocie 478.436,00 zł.

Stwierdzono, iż w/w wydatek nie został zaewidencjonowany na koncie 980.

Powyższe stanowi naruszenie postanowień wynikających z opisu konta 980 "Plan finansowy

wydatków budżetowych" zawartych w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibą po za granicami Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2013r. poz. 289).

Kserokopia wyciągu z planu finansowego Starostwa Powiatowego stanowi załącznik Nr 56

do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez inspektor wydziału finansowego stanowiącego załącznik

Nr 57 do protokołu kontroli wynika, iż przedmiotowej dotacji nie zaewidencjonowano na

koncie 980 ponieważ dotacja przekazana została z rachunku budżetu powiatu.

Kontrolujący nie podziela zacytowanej wyżej argumentacji.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą - inspektor wydziału finansowo-

budżetowego oraz Starosta Powiatu z tytułu nadzoru.

3. Przestrzeganie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet oraz

dokonywania wydatków.

(kontrolowal Paweł Niedźwiedź)

W związku z okolicznością braku rzetelnej ewidencji księgowej konta 130 "Rachunek

bieżący jednostki", 980 "Plan finansowy wydatków budżetowych" i 998 "Zaangażowanie

wydatków budżetowych roku bieżącego" oraz w związku z faktem nie zamknięcia ksiąg

rachunkowych roku 2012 kontrolujący zmuszony został do odstąpienia od sprawdzenia

przedmiotowego zagadnienia. ..-/
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4. Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

1. Zadłużenie.

Na podstawie ewidencji księgowej konta 134 i 260 oraz dokumentów źródłowych (umów)

ustalono, że łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów (5.262.368,00 zł) oraz

pożyczek (253.048,00 zł) wraz z należnymi w roku budżetowym 2012 roku odsetkami

(908.677,62 zł) wyniosła 6.424.093,62 zł, nie przekraczając tym samym 15% planowanej

w uchwale budżetowej Powiatu wysokości dochodów (71.322.923,00 zł.).

Nieprawidłowość w zakresie nie ewidencjonowania na koncie 134 odsetek od kredytów

bankowych opisana została w części niniejszego protokołu kontroli odnoszącej się do

księgowości.

Tym samym został spełniony warunek określony w art. 169 ust 1 ówcześnie obowiązującej

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104

z późno zm.), który stanowi, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym

spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na

dany rok budżetowy dochodów jst.

Na podstawie ewidencji konta 134 oraz 260 ustalono, iż na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota

zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek wyniosła 16.202.634,74,

co stanowi 21% dochodów wykonanych w tymże roku budżetowym w wysokości

77.268.873,46 zł - zgodnie z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu Rb-27S

z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 2012

roku.

Tym samym zaciągając kredyty Powiat Sandomierski przestrzegał zasad wynikających

z dyspozycji art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.), stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 157, poz. 1241 z późno zm.).

2. Przychody budżetowe.

Uchwałą Nr XIV /8312011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok Rada Powiatu ustaliła wysokość przychodów

budżetowych na kwotę 6.474.462,00 zł.

Jako źródła przychodów wskazano kredyty w kwocie 2.000.000,00
\

w kwocie 4.474nv,QQ zł.
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Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/163/2012 z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie

powiatu na 2012 rok przychody zostały zwiększone do kwoty 8.755.786,00 zł. Źródłem

przychodów miły być wolne środki w kwocie 1.612.807,00 zł oraz kredyty i pożyczki

w kwocie 7.142.979,00 zł.

W okresie 2012 roku Powiat Sandomierski zaciągnął kredyt w kwocie 7.100.000,00 zł na

podstawie umowy Nr 141/2012 zawartej w dniu 1.10.2012r. z Bankiem Spółdzielczym

w Sandomierzu.

Zaewidencjonowane na koncie 134 pozostałe kredyty zostały zaciągnięte w latach

poprzednich na podstawie:

- umowy nr 196/2011 z dnia 28.09.2011r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym

w Sandomierzu na kwotę 6.500.000,00 zł, saldo na dzień 31.12.2012r. - 3.500.000,00 zł,

- umowy nr 224/2010 z dnia 17.12.2010r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym

w Sandomierzu na kwotę 4.600.000,00 zł, saldo na dzień 31.12.2012r. - 2.760.000,00 zł,

- umowy nr 180/2009 z dnia 8.12.2009r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu

na kwotę 4.500.000,00 zł, saldo na dzień 31.12.2012r. - 1.657.894,00 zł,

- umowy nr 327/2007 z dnia 29.11.2007r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym

w Sandomierzu na kwotę 2.000.000,00 zł, saldo na dzień 31.12.2012r. - 0,00 zł,

- umowy nr 391/2006 z dnia 28.12.2006r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym

w Sandomierzu na kwotę 800.000,00 zł, saldo na dzień 31.12.2012r. - 320.000,00 zł,

3. Rozchody budżetowe.

Uchwałą Nr XIV/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok Rada Powiatu ustaliła wysokość rozchodów

budżetowych na kwotę 5.515.416,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów w kwocie

5.262.368,00 zł oraz pożyczek w kwocie 253.048,00 zł.

Na podstawie ewidencji księgowej (konta analityczne 134, 130) oraz dokumentów

źródłowych (umowy, polecenia przelewów) ustalono, że w 2012 roku Powiat spłacił kwotę

5.262.368,00 zł z tytułu rat od udzielonych kredytów oraz kwotę 253.048,00 zł z tytułu rat

udzielonych pożyczek.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż ratę pożyczki w kwocie 22.602,00 zł udzielonej przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na podstawie

umowy nr 77/10 z dnia 14.09.2010r. spłacono w dniu 8.02.2012r. tj. z naruszeniem terminu

ustalonego w § 4 przedmiotowej umowy na dzień 31.01.20 12r.
. I ~
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Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2013r. poz. 885 z późno zm.).

Od nieterminowej spłaty raty pożyczki WFOŚiGW naliczył odsetki w kwocie 69,00 zł.

Kserokopia umowy oraz polecenia przelewu z dnia 8.02.2012r. stanowią załącznik Nr 58 do

protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez naczelnik wydziału finansowo-budżetowego

stanowiącego załącznik Nr 59 do protokołu kontroli wynika, iż późniejsza spłata pożyczki

spowodowana była przeoczeniem przez pracownika terminu spłaty przypadającej na

31.01.2012r. Zaistniałby błąd pracownik naprawił wpłacając odsetki w kwocie 69,00 zł

w 23.02.2012r.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt zaistniałej nieprawidłowości, za którą odpowiedzialność

ponoszą - pracownik wydziału finansowo-budżetowego, Skarbnik Powiatu oraz Starosta

Powiatu z tytułu nadzoru.

4. Poręczenia

Zgodnie z treścią § 2 ust. 2 uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011

roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok wydatki

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

przez Powiat, o których mowa wart. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniosły

kwotę 765.007,00 zł.

5. Dochody budżetowe.

(Kontrolował Paweł Niedźwiedź)

5.1. Subwencje idotacje na zadania własne.

5.1.1. Subwencja ogólna.

Na podstawie ewidencji księgowej oraz sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31

grudnia 2012 roku ustalono, że w okresie objętym kontrolą dochody wykonane

z tytułu subwencji ogólnej wyniosły kwotę 39.707.351,00, z czego:

- część oświatowa - rozdz. 75801 § 2920 - 34.108,070.00 zł,

- część wyrównawcza - rozdz. 75803 § 2920 - 4.549.384,00 zł,

- część równoważąca - rozdz. 75832 § 2920 - 1.049.897,00 zł.
/,
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Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowego wprowadzenia subwencj i do budżetu

Powiatu oraz terminowości przekazywania rat.

Przedmiot kontroli:

- uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok,

- pismo znak ST4-4820-766/2011 z dnia 17.10.2011r. informujące o wysokości planowanej

subwencji ogólnej na 2012 rok,

- pismo znak ST4/4820/233/2012 z dnia 2.04.2012r. informujące o rocznej kwocie subwencji

ogólnej na 2012 rok,

- pismo znak ST5/482217p1BKU112 z dnia 22.11.2012r. informujące o zwiększeniu części

oświatowej subwencji o kwotę 80.369,00 zł,

- pismo znak ST5/4822/11pIBKUI12 z dnia 22.11.2012r. informujące o zwiększeniu części

oświatowej subwencji o kwotę 50.000,00 zł,

- pismo znak ST5/4822114p1BKU112 z dnia 23.11.2012r. informujące o zwiększeniu części

oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 288.614,00 zł,

- pismo znak ST5/4822115p1BKU112 z dnia 29.11.2012r. informujące o zwiększeniu części

oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 29.672,00 zł,

- pismo znak ST5/4822116p/BKUI12 z dnia 29.11.2012r. informujące o zwiększeniu części

oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 92.538,00 zł.

- pismo znak ST5/4822119p1BKU112 z dnia 29.11.20 12r. informujące o zwiększeniu części

oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.297,00 zł.

- pismo znak ST4/4822/970/0WO/2012 z dnia 20.12.2012r. informujące o zwiększeniu

subwencji ogólnej o kwotę 30.722,00 zł,

- uchwała Nr XVII1114/2012 Rady Powiatu z dnia 27.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie

powiatu na 2012 rok,

- uchwała Nr XXIVI17112012 Rady Powiatu z dnia 14.12.2012r. w sprawie zmian w

budżecie powiatu na 2012 rok,

- uchwała Nr XXV1176/2012 Rady Powiatu z dnia 31.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie

powiatu na 2012 rok,

- ewidencja księgowa.
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Ustalenia kontroli:

W przyjętej do kontroli próbie nieprawidłowości me stwierdzono. Dochody z tytułu

subwencji ogólnej zostały prawidłowo wprowadzone do budżetu powiatu oraz

zaewidencjonowane na koncie 901 "Dochody budżetu".

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazywane były na rachunek

budżetu Powiatu przez Ministerstwo Finansów w 2012 roku w ustawowych terminach tj.

w dwunastu ratach miesięcznych w terminie do 25-go każdego miesiąca poprzedzającego

miesiąc wypłaty wynagrodzeń, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada

2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku

Nr 80, poz. 526 z późno zm.).

5.1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu § 2130, 6430.

W okresie 2012 roku Powiat Sandomierski otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe na

realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 3.748.116,00 zł, w tym:

- rozdz. 60078 § 6430 w kwocie 2.665.186,00 zł,

- rozdz. 80195 § 2130 w kwocie 1.056,00 zł,

- rozdz. 85202 § 2130 w kwocie 1.066.901,00 zł,

- rozdz. 85204 § 2130 w kwocie 11.973,00 zł,

- rozdz. 85218 § 2130 w kwocie 3.000,00 zł,

W związku z tym, iż dokumentacja dotycząca wykorzystania i rozliczenia dotacji

zaklasyfikowanych w rozdz. 60078, 85202, 85204 oraz 85218 znajduje się w Zarządzie Dróg

Powiatowych oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kontrolą w zakresie

wykorzystania i rozliczenia dotacji objęto dotację zaklasyfikowaną w rozdz. 80195 § 2130

w kwocie 1.056,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych

i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Przedmiot kontroli:

- pismo znak FN.I.3111.4.105.2012 z dnia 14.09.2012r. Wojewody Świętokrzyskiego

informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdz. 80195 § 2130 o kwotę 1.056,00 zł,

- uchwała Zarządu Powiatu Nr 337/2012 z dnia 27.09.2012r. w sprawie zmian w budżecie

powiatu na 2012 rok,

- umowy zlecenia z dnia 29.08.2012r. nr 1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012 512012, 6/2012,

7/2012 na łączną kwotę 2.000,00 zł na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego

poprzez udaiał w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta,
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- ewidencja księgowa.

Ustalenia kontroli:

W/w dotacja prawidłowo wprowadzona została do budżetu powiatu. Z treści w/w

dokumentów wynika, iż dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.

5.2. Dochody z tytułu opłat.

5.2.1. Opłata komunikacyjna - § 0420.

Na podstawie danych zawartych w rocznym sprawozdania Rb-27S z wykonania planu

dochodów budżetowych oraz zapisów w ewidencji księgowej ustalono, iż w okresie objętym

kontrolą dochody z powyższego tytułu (§ 0420) wyniosły kwotę 1.664.956,42 zł.

Kontrolę w zakresie prawidłowości pobierania i ewidencjonowania wpływów z tytułu opłaty

komunikacyjnej przeprowadzono na podstawie próby kontrolnej obejmującej dni:

- 15 marca 2012 roku - 9.565,50 zł,

- 15 czerwca 2012 roku - 5.538,50 zł,

- 14 września 2012 roku -7.097,50 zł.

Przedmiot kontroli:

- dowody wpłat,

- WB Nr 53 z dnia 15.03.2012r.

- WB Nr 116 z dnia 15.06.2012r.

- WB Nr 181 z dnia 14.09.2012r.

- rejestr opłat ewidencyjnych z miesiąca marca, czerwca i września 2012 roku,

- ewidencja księgowa.

Ustalenia kontroli:

W wyniku kontroli opłat komunikacyjnych pobranych na podstawie powyższych dowodów

wpłat, dotyczących: wydania dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepek

kontrolnych, wydanie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, prawa jazdy, dokonania rejestracji

pojazdu, wymianę dowodu rejestracyjnego, wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości

opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy)

rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późno zm.),

- rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie

wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421),
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- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości

opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów

w tych sprawach (Dz. U. z 2003 r. Nr 219, poz. 2162 z późno zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego

wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 z późno zm.).

5.2.2. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu

dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do

dnia 31 grudnia 2012 roku ustalono, że Powiat Sandomierski uzyskał dochody z powyższego

tytułu w wysokości 94.077,35 zł (dz. 600, rozdz. 600014 §0970).

Rada Powiatu Uchwałą Nr XIVI114/2004 z dnia 28.04.2008r. w sprawie wysokości stawek

opłat za zajęcie pasa drogowego ustaliła wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na

cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

- prowadzenia robót w pasie drogowym,

- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż w/w.

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXl318/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku upoważniła

Powiatowy Zarząd Dróg do wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy

z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie,

naciskach na osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych

przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.

W związku z tym, iż dokumentacja dotycząca wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

ora wysokości opłat z tego tytułu znajduje się w Powiatowym Zarządzie Dróg inspektor

odstąpił od kontroli przedmiotowego zagadnienia.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

zaklasyfikowano do § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" zamiast do § 0690 "Wpływy

z różnych opłat".

Powyższe stanowi naruszeme zasad klasyfikacj i paragrafów dochodów, przychodów

i środków ustalo~ych treścią załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z diiia 2

\\Ji ~I, 46 ł Ci..



marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów,

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207

z późno zm.).

Kserokopia wyciągu ze sprawozdania Rb-27S za 2012 rok stanowi załącznik Nr 60 do

protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia złożonego przez Skarbnik Powiatu oraz głównego księgowego Zarządu

Dróg Powiatowych stanowiącego załącznik Nr 61 do protokołu kontroli wynika, iż nastąpiło

to na skutek pomyłki.

Złożone wyjaśnienie potwierdza fakt zaistniałej nieprawidłowości, za którą odpowiedzialność

ponosi Skarbnik Powiatu.

5.2.3. Wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590.

Na podstawie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu

dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do

dnia 31 grudnia 2012 roku ustalono, że Powiat Sandomierski uzyskał dochody z powyższego

tytułu w wysokości 11.650,00 zł (dz. 756, rozdz. 75618 §0590).

Kontrolą w zakresie terminowości wnoszenia opłat oraz prawidłowości ustalenia ich

wysokości objęto niw licencje na wykonywanie krajowego transportu rzeczy o numerach:

0145348, 0145350, 0145351 na łączną kwotę 2.997,00 zł oraz zaświadczenia na przewozy

drogowe o numerach:0295280, 0295276, 0295275, 0315740, 0315737, 0315744 na łączną

kwotę 3.600,00 zł,

Ustalenia kontroli:

W przyjętej do kontroli próbie nieprawidłowości me stwierdzono. Opłaty za udzielenie

licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, wypisy z licencji, za

wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe oraz wypisy z w/w zaświadczeń pobierano

w wysokości terminach wynikających z przepisów wówczas obowiązującego

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat

za czynności administracyjne związane wykonywaniem przewozu drogowego oraz za

egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726).
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6. Wydatki budżetowe.

6.1. Wydatki bieżące.

a). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

(Kontrolował Wojciech Wereszczyński)

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

Zgodnie z danymi jednostkowego sprawozdania Rb - 28S z wykonania planu wydatków

jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu za okres od początku roku do

dnia 31 grudnia 2012 roku oraz ewidencją konta 130, w okresie objętym kontrolą wydatki

poniesione w dziale 750, rozdziale 75020, § 4010 wyniosły kwotę 4.788.072,42 zł, w dziale

750, rozdziale 75011, § 4010 wyniosły kwotę 480.277,32 zł.

Kontrolą wydatków na wynagrodzenia osobowe za okres IV kwartału 2012 roku objęto

pracowników Starostwa Powiatowego zatrudnionych na stanowiskach:

- Starosty,

- Wicestarosty,

- Skarbnika,

- Sekretarza,

-Audytora

- Główny Specjalista w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu,

- Naczelnika Wydziału Komunikacji,

- Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastaru i Nieruchomości,

- Kierownika Referatu Organizacji, Kadr i Spraw Administracyjnych,

- Kierownik Referatu w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji,

- Naczelni Wydziału Finansowo-Budżetowego,

- Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady.

Przedmiot kontroli:

- uregulowania wewnętrzne dotyczące wynagrodzeń,

- uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia warunków płacy Starosty Sandomierskiego

- znajdująca się w aktach osobowych dokumentacja dotycząca ustalenia wynagrodzeń osób

objętych próbą kontrolną,

- imienne karty wynagrodzeń pracowników za 2012 rok,

- listy wypłat wynagrodzeń za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) 2011 roku.

Powyższą kontrolę pr~eprowadzono w zakresie:

- prawidłowości ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla pracownika,~\~/\!n 48 yD
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- zgodności naliczenia i wypłaty wynagrodzenia miesięcznego z wynagrodzeniem ustalonym,

- przestrzegania obowiązku sprawdzenia list wypłat pod względem merytorycznym,

formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty przez osoby upoważnione.

Ustalenia kontroli:

1. W kontrolowanej jednostce zasady wynagradzania pracowników uregulowano

Zarządzeniem Nr 24/2009 Starosty Sandomierskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie

ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

W przedmiotowym Regulaminie unormowano zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia

pracowników, minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, zasady

przyznawania dodatku specjalnego i jego stawki, dodatku funkcyjnego i jego stawki,

przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą, wysokość funduszu nagród.

2. Wynagrodzenie Starosty zostało ustalone Uchwałą Nr 1/4/2010 Rady Powiatu

w Sandomierzu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty

Sandomierskiego.

Wskazane w w/w uchwale stawki wynagrodzenia są zgodne ze stawkami określonymi

w załączniku Nr 3 do obowiązującego w 2011 roku Rozporządzenia RM z dnia 18 marca

2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późno

zm.).

3. Na podstawie akt osobowych pracowników objętych próbą kontrolną ustalono, że

z każdym z nich w sposób prawidłowy został nawiązany stosunek pracy przez uprawniony

organ.

4. Wynagrodzenie zostało prawidłowo ustalone dla Starosty w Uchwale Rady Powiatu.

5. Kategoria zaszeregowania, wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek

funkcyjny i dodatek specjalny zostały ustalone pisemnie dla pracowników w angażach i były

zgodne z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późno zm.) oraz

z unormowaniami zawartymi w w/w Regulaminie wynagradzania za wyjątkiem Wicestarosty

i Skarbnika Powiatu.

6. Wypłata wynagrodzeń w IV kwartale 2012 roku nastąpiła w wysokości zgodnej

z ustalonymi warunkami wynagradzania pracowników zawartych w angażach.

7. Listy wypłat zawierają adnotację o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz

zostały zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione.
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W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie ustalania wysokości

wynagrodzeń:

1) Wynagrodzenie Wicestarosty Powiatu ustalono w angażu Nr OR.IX.2122.1.2011 z dnia

19.07.2011 w wysokości:

• wynagrodzenie zasadnicze - 5.506,28 zł.

• dodatek za wysługę 20% - 110 l ,26 zł.

• dodatek funkcyjny - 1.850,00 zł.

• dodatek specjalny 27,68% wynagr. zas. i dodatku funkcyjnego - 2.036,22

Razem daje to kwotę 10.493,76 zł brutto.

Zgodnie z Tabelą Nr II "pozostałe stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach

powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków

jednostek samorządu terytorialnego, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie

wyboru" do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późno zm.)

wynagrodzenie zasadnicze wicestarosty w powiatach o liczbie ludności od 60 do 120 tys.

mieszkańców (liczba mieszkańców Powiatu Sandomierz wynosi 80 tys. osób) może wynosić

pomiędzy kwotą 2200,00 zł a 5200,00 zł.

Biorąc pod uwagę maksymalne wynagrodzenie zasadnicze tj. kwotę 5200,00 zł to struktura

wynagrodzenia Wicestarosty z uwzględnieniem pozostałych składników będzie się

przedstawiała następuj ąco:

• wynagrodzenie zasadnicze - 5200,00 zł.

• dodatek za wysługę 20% - 1040,00 zł.

• dodatek funkcyjny - 1.850,00 zł.

• dodatek specjalny 27,68% wynagr. zas. I dodatku funkcyjnego -1951,44 zł.

Razem daje to kwotę 10.041,44 zł brutto. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem

otrzymywanym a n::llp7nvm wvnosi L1.52 4') 7} b•.utto miesiecznie.I .I. J~~- .•...•._ ..•._~ .•...•.J ..•..•..•.•••.JAJ,. •..•• .&.. ,~L...l lU I..V 1.&.1.1 1't Lol!! .

Biorąc pod uwagę fakt, iż wynagrodzenie w zawyżonej wysokości pobierano od 01.07.2011

roku do 31.08.2013 roku kwota zawyżonego wynagrodzenia wynosi 11.762,92 zł (26

miesięcy x 452,42 zł).

- Wynagrodzenie Skarbnika Powiatu ustalono w angażu Nr OR.IX.2122.1.2011 z dnia

19.07.2011 w wysokości:

• wynagrodzenie zasadnicze - 5005,27 zł.
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• dodatek za wysługę 20% - 1001,05 zł.

• dodatek funkcyj ny - 1711,71 zł.

• dodatek specjalny 27 wynagr. zas. i dodatku funkcyjnego -1813,58 zł.

Razem daje to kwotę 9631,61 zł brutto.

Zgodnie z Tabelą Nr III "stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu),

w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy

nawiązano na podstawie powołania" do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca

2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398

z późno zm.) maksymalne wynagrodzenie zasadnicze skarbnika w powiatach o liczbie

ludności od 60 do 120 tys. mieszkańców (liczba mieszkańców Powiatu Sandomierz wynosi

80 tys. osób) może wynosić maksymalnie 4800,00 zł.

Biorąc pod uwagę maksymalne wynagrodzenie zasadnicze tj. kwotę 4800,00 zł to struktura

wynagrodzenia Skarbnika z uwzględnieniem pozostałych składników będzie SIę

przedstawiała następuj ąco:

• wynagrodzenie zasadnicze - 4800,00 zł.

• dodatek za wysługę 20% - 960,00 zł.

• dodatek funkcyjny - 1711,71 zł.

• dodatek specjalny 27% wynagr. zas. Idodatku funkcyjnego - 1555,20 zł.

Razem daje to kwotę 9.026,91 zł brutto. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymywanym

a należnym wynosi 604,70 zł brutto miesięcznie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wynagrodzenie w zawyżonej wysokości pobierano od 01.07.2011

roku do 31.08.2013 roku kwota zawyżonego wynagrodzenia wynosi 15.722,20 zł (26

miesięcy x 604,70 zł).

Łącznie w kontrolowanej jednostce zawyżono w okresie od 01.07.2011 do 31.08.2013 roku

wynagrodzenia wicestarosty i skarbnika na kwotę 27.485,12 zł.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie naliczania i wypłaty wynagrodzeń Wicestaroście

i Skarbnikowi Powiatu naruszają zasady przyznawania wynagrodzeń określone w załączniku

Nr 3 w Tabelach II i III do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późno zm.)

oraz art. 44 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((t. j. Dz. U.

z 2013 poz. 885).

Kserokopie angaży Wicestarosty i Skarbnika stanowią załącznik Nr 30 do protokołu kontroli.
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Wyjaśnienie stwierdzonej nieprawidłowości złożone przez Kierownika Referatu Organizacji,

Kadr i Spraw Administracyjnych stanowi załącznik Nr 31 do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza stwierdzoną nieprawidłowość. Z treści wyjaśnienia wynika, iż

obecnie, od 0l.09.2013 dokonano zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego Wicestarosty

i Skarbnika oraz podniesiono stawkę dodatku specjalnego co spowodowało, iż łączna

wysokość wynagrodzenia nie zmieniała się.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Kierownik Referatu Organizacji,

Kadr i Spraw Administracyjnych i Starosta.

2) W wyniku kontroli list płac za miesiące październik - grudzień 2012 stwierdzono, że na

stronach drugich wszystkich list (Na stronie 2 każdej z list są ujęci pracownicy Wydziału

Finansowo-Budżetowego) w pozycji 10 odnoszącej się do wynagrodzenia Inspektora

Wydziału Finansowo-Budżetowego, znajdują się doklejone karteczki z kwotami potraceń na

rzecz komornika, kasy zapomogowo- pożyczkowej, spłat pożyczek mieszkaniowych.

Ponadto zdaniem inspektora w przedstawionych do kontroli listach ostatnie strony

zawierające zbiorcze podsumowanie kwot są kserokopiami wykonanymi w technice

kolorowej kserokopii.

Oryginały przerobionych list płac Starostwa Powiatowego zostały zabezpieczone i przekazane

Staroście Powiatu w związku ze zgłoszeniem w dniu 12.09.2013 roku do Prokuratury

Rejonowej w Sandomierzu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Kserokopia zawiadomienia do prokuratury wraz z pokwitowaniem odbioru oryginalnych list

płac za październik, listopad i grudzień 2013 i Wnioskiem o udzielenie wyjaśnienia stanowią

załącznik r 32 do protokołu kontroli.

Kserokopie strony ostatnich i drugich sfałszowanych list płac oraz wydruki tych samych stron

z systemu Vulcan stanowią wraz z kopią Wniosku O Udzielenie Wyjaśnienia załącznik Nr 33

do protokołu kontroli.

Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na przerobieniu, sfałszowaniu list płac a następnie

przedstawieniu ich do kontroli może stanowić naruszenie art. 270 § 1 ustawy z 6 czerwca

1997 roku Kodeks Kamy (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późno zm.).

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość może ponosić Inspektor dokonujący

zapisów w dzienniku wydatki budżetowe, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za

sporządzanie list i jednocześnie osoba, która przedstawiła te listy do kontroli.
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Dodać należy iż, w/w pracownik na zadane mu w wyjaśnieniu Nr 32 pytania nie udzielił

żadnej odpowiedzi.

3) Szczegółowemu badaniu poddano zbiorcze zestawienie listy płac Starostwa za miesiąc

październik 2012 roku w zakresie łącznej kwoty wynagrodzenia netto, czyli kwoty

wynagrodzeń przelanych na konta (ROR) pracowników.

Ustalono następujący stan faktyczny:

- Na przedstawionej liście na str. 18 w kolumnie 8 "Do wypłaty" wykazano 0,00 zł i na "Na

konto" wykazano kwotę 222.853,98 zł. Kwota ta oznacza ilość środków pieniężnych

przelanych na konta pracowników Starostwa.

- Z podsumowania kwot do wypłaty zawartych na stronach 1-17 tej listy płac wynika, że

łączna kwota do wypłaty powinna wynosić na rachunki pracowników 209.847,68 zł i jedna

wypłata w formie gotówki (czek) w kwocie 1675,89 zł, co razem daje kwotę 211.523,57 zł.

- Z sporządzonego w dniu 20.09.2013 z systemu Vulcan Optivum wydruku ostatniej strony

listy płac za październik 2012 zawierającej podsumowanie kwot wynika, że kwota do wypłaty

wykazana w kolumnie 8 "Na konto" wynosi 209.847,68 zł, a "Do wypłaty" wynosi 1675,89

zł, co daje kwotę wypłaty netto 211.523,57 zł.

- Z powyższego zestawienia wynika, że różnica pomiędzy faktycznie przekazanymi środkami

na płace a środkami, które powinny być przekazane wynosi 11.330,41 zł. Kwota jest stanowi

nadwyżką wypłaconych wynagrodzeń w stosunku do naliczonych, które winne być ujęte w

księgach rachunkowych i wypłacone pracownikom. Ponadto ustalono, że taka sama różnica tj.

11.330,41 zł występuje pomiędzy naliczonymi wynagrodzeniami brutto na sfałszowanej liście

płac (337.650,19 zł.) a na liście wydrukowanej z systemu w trakcie kontroli (326.319,89 zł.).

- Dokonano również porównania wypłaty wynagrodzeń netto na liście płac pracowników

tzw. administracji rządowej za miesiąc październik 2012, ewidencjonowanych w "dzienniku

wydatki rządowe". W tym przypadku nieprawidłowości nie stwierdzono, kwoty wynagrodzeń

netto wykazane na liście płac są zgodne z ewidencją księgową konta 1307507501140 l O.

- Z uwagi na fakt, iż w kontrolowanej jednostce ewidencja księgowa w dzienniku "wydatki

budżetowe" jest nierzetelna i nie można uzyskać wiarygodnych wydruków z konta 130

(wynika to z ustaleń kontroli w rozdziale "Księgowość i sprawozdawczość" oraz wyjaśnienia

Naczelnika Wydziału FB, które stanowi załącznik Nr 44 do protokołu kontroli) dokonano

analizy wszystkich wyciągów bankowych za miesiąc październik 2012 od Nr 193 do Nr 215

\~" /
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pod kątem zgodności z listami płac starostwa.

W wynik~ '1n1liZYwyciągów bankowych i list płac u;talono, następujący stan faktycz~y .,
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- W dniu 25.10.2012 WB Nr 211 pracownikowi widniejącemu w pozycji 4 listy płac przelano

wynagrodzenie na dwa rachunki bankowe dwoma przelewami na kwoty 3000,00 zł i 3174,00

zł. Razem 6174,00 zł. Taka kwota widnieje na liście płac jako kwota do wypłaty na ROR. W

dniu 26.10.2012 WB Nr 212 tej osobie ponownie przelano na rachunek kwotę 6174,00 zł.

Wyjaśnienie złożone przez tę osobę stanowi załącznik Nr 51 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia wynika, że zwrotu nadpłaty w wysokości 6174 zł dokonano w dniu

01.10.2013 tj. w trakcie trwania kontroli.

- W dniu 25.10.2012 WB Nr 211 pracownikowi widniejącemu w pozycji 7 listy płac przelano

wynagrodzenie na dwa rachunki bankowe dwoma przelewami na kwoty 500,00 zł i 1156,41

zł. Razem 1656,41 zł. Taka kwota widnieje na liście płac jako kwota do wypłaty na ROR. W

dniu 26.10.2012 WB Nr 212 tej osobie ponownie przelano na rachunek kwotę 1656,41 zł.

Kwota nadpłaconego wynagrodzenia została w całości potrącona z wynagrodzenia za miesiąc

listopad.

Ustalono, że w dniu 01.10.2012 Pracownik widniejący na pozycji 7 listy płac pobrał czekiem

Nr 3038254587, WB Nr 193 z dnia 01.10.2012 zaliczkę na poczet wynagrodzenia

w wysokości 1500,00 zł.

Z książki ewidencji druków ścisłego zarachowania wynika, że w dniu 01.10.2012 wystawiono

czek na pracownika widniejącego w pozycji Nr 7 listy płac, jednakże brak jest podpisu tej

osoby potwierdzającego fakt pobrania czeku.

Z wyjaśnienia w/w pracownika (załącznik Nr 49 do protokołu kontroli) wynika, że czeku tego

nie pobrał, a pieniędzy z banku nie wypłacał. Ponadto pracownik ten po sprawdzeniu w banku

podpisów na dokumentach dotyczących wypłaty gotówki twierdzi, iż nie są to jego podpisy.

Kserokopia jednej strony książki druków ścisłego zarachowania, WB Nr 193, odcinka czeku

Nr 3038254587 stanowią załącznik Nr 50 do protokołu kontroli.

Stwierdzona nieprawidłowość może stanowić naruszenie art. 270 § 1 oraz art. 278 § 1 ustawy

z 6 czerwca 1997 roku Kodeks Kamy (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późno zm.).

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość może ponosić Inspektor Wydziału

Finansowo-Budżetowego odpowiedzialny za sporządzanie list płac, prowadzenie ewidencji

druków ścisłego zarachowania.

Z uwagi na brak ustawowo przydzielonych kompetencji w tym zakresie (możliwość

sprawdzenia wiarygodności podpisów na dokumentach znajdujących się w banku) odstąpiono

od dalszego sprawdzenia przedmiotowego zagadnienia.

- W dniu 25.\0.2012 WB Nr 211 pracownikowi widniejącemu w POZYCJI 10 listy płac

(pracowni~' pd~owiedzialny za ich sporządzenie) "przelano wynagrodzenie na rachunek
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bankowy przelewem na kwotę 2000,00 zł. Na liście płac jako kwota do wypłaty na ROR

widnieje kwota 2725,25 zł. W dniu 26.10.2012 WB Nr 212 tej osobie ponownie przelano na

rachunek kwotę 2725,25 zł.

Suma podwójnie wypłaconych kwot wynosi 9830,41 zł (6174,00+ 1656,41 +2000,00).

- Pozostali pracownicy otrzymali wynagrodzenie zgodnie z listą.

Wydruk listy płac za miesiąc październik 2012 oraz kserokopie WB 211 i 212 stanowią

załącznik Nr 34 do protokołu kontroli. Wydruk ostatniej strony listy sfałszowanej stanowi

załącznik Nr 33.

Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 44 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2013 poz. 885.

Ponadto naruszony został zapis art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku

o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013 poz. 330), który stanowi, że dowód księgowy (a lista płac

jest takim dowodem) powinien być rzetelny, czyli zgodny z rzeczywistym przebiegiem

operacji gospodarczej.

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Naczelnika Wydziału Finansowo-

Budżetowego stanowi załącznik Nr 35 do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia tylko potwierdza fakt wystąpienia stwierdzonej nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Inspektor naliczający płace oraz

Skarbnik z tytułu nadzoru.

4) Szczegółowemu badaniu poddano zbiorcze zestawienie listy płac Starostwa za miesiąc

listopad 2012 roku w zakresie łącznej kwoty wynagrodzenia netto, czyli kwoty wynagrodzeń

przelanych na konta (ROR) pracowników.

Ustalono następujący stan faktyczny:

- Na przedstawionej liście na str. 18 w kolumnie 8 "Do wypłaty wykazano) 1675,89 zł i na

"Na konto" wykazano kwotę 209.048,56 zł. Kwota ta oznacza ilość środków pieniężnych

przelanych na konta pracowników Starostwa.

- Ze sporządzonego w dniu 23.09.2013 z systemu Vulcan Optivum wydruku ostatniej strony

listy płac za październik 2012 zawierającej podsumowanie kwot wynika, że kwota do wypłaty

;kazana W;kJolumnie 8 "Na konto" wynosi 214.338,08 zł, a "Do wypłaty" wynosi 1675,8:
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- Z powyższego zestawienia wynika, że na sfałszowanej liście zmniejszono kwotę

wynagrodzeń przelewanych na konta pracowników o kwotę 5289,52 zł. Kwota ta może

stanowić niedopłatę wypłaconych wynagrodzeń w stosunku do naliczonych, które winne być

ujęte w księgach rachunkowych i wypłacone pracownikom.

Ponadto ustalono, że różnica w kwocie 5789,52 zł występuje pomiędzy naliczonymi

wynagrodzeniami brutto na sfałszowanej liście płac (324.394,45 zł.) a na liście wydrukowanej

z systemu w trakcie kontroli (330.183,77 zł.).

- Z uwagi na fakt, iż w kontrolowanej jednostce ewidencja księgowa w dzienniku "wydatki

budżetowe" jest nierzetelna i nie można uzyskać wiarygodnych wydruków z konta 130

(wynika to z ustaleń kontroli w rozdziale "Księgowość i sprawozdawczość" oraz wyjaśnienia

Naczelnika Wydziału FB, które stanowi załącznik Nr 44 do protokołu kontroli) dokonano

analizy wszystkich wyciągów bankowych za miesiąc listopad 2012 od Nr 216 do Nr 236 pod

kątem zgodności z listami płac starostwa.

W wyniku analizy wyciągów bankowych i list płac ustalono, następujący stan faktyczny:

- Wszystkim pracownikom Starostwa poza wymienionym niżej przelano wynagrodzenia

w kwotach zgodnych z listą płac.

- Stwierdzono, iż pracownikowi Nr 7 na liście płac nie przelano wynagrodzenia w kwocie

1656,41 zł za listopad 2012. Jest to ten sam pracownik, któremu w miesiącu październiku

dwukrotnie wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1656,41 zł.

Kserokopia Wyciągu Bankowego Nr 230 z dnia 22.1l.2012 zawierającego przelewy

wynagrodzeń, WB 229 zawierającego jedną zaliczkę na poczet wynagrodzeń, listy płac za

listopad stanowią załącznik Nr 36 do protokołu kontroli.

Wyjaśnienie pracownika, któremu nie naliczono wynagrodzenia stanowi załącznik Nr 37 do

protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia wynika, iż pracownik nie zdawał sobie sprawy z faktu, że w październiku

otrzymał wynagrodzenie w podwójnej wysokości a w listopadzie nie go wcale.

Potrącenie pracownikowi całości wynagrodzenia za miesiąc listopad 2012 bez jego zgody

stanowi naruszenie art. 87 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t. j. 1998

rok Dz. U. nr 21 poz. 94 z późno zm).

Ponadto z uwagi na fakt, iż na liście płac w pozycji 7 tj dotyczącej pracownika, któremu nie

wypłacono wynagrodzenia wykazano kwotę do przelania na konto w wysokości 1656,41

i kwoty tej nie przekazano pracownikowi należy uznać, iż dopuszczono się sfałszowania listy

płac co narus~ar'270 § l ustawy z 6 czerwca 1997 roku Kodeks Kamy (Dz. U. Nr 88 poz.
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Ponadto naruszony został zapis art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku

o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013 poz. 330), który stanowi, że dowód księgowy (a lista płac

jest takim dowodem) powinien być rzetelny, czyli zgodny z rzeczywistym przebiegiem

operacj i gospodarczej.

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Naczelnika Wydziału FB stanowi załącznik

Nr 38 do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza zaistniałą nieprawidłowość.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Inspektor sporządzający listy płac

oraz Skarbnik z tytułu nadzoru.

- Na podstawie Wyciągu Bankowego Nr 236 z dnia 30.11.2012 ustalono, że z konta Starostwa

Powiatowego w Sandomierzu z rachunku wydatków Nr 14942900042001001322510037

przelano, na rachunek Inspektora sporządzającego listy płac i dokonującego zapisów

w dzienniku wydatki budżetowe tj na Rachunek Nr 95942900043001001529430001 (na ten

sam rachunek na który jest wpłacane wynagrodzenie tej osoby) kwotę 3896,00 zł tytułem

"Pożyczki ZFŚS" . Kwota ta jest spłatą pożyczek mieszkaniowych potrąconych pracownikom

na liście płac, która winna być przekazana na rachunek ZFŚS. Nadmienić należy, że

w miesiącu listopadzie 2012 na rachunek ZFŚS nie wpłynęły żadne środki z tego tytułu.

Dopiero w dniu 18 grudnia 2012 z rachunku starostwa przekazano środki w wysokości

3896,00 zł na rachunek ZFŚS co ustalono na podstawie WB Nr 248 z dnia 18.12.2012r.

Kserokopia Wyciągów Bankowych Nr 236 i 248 stanowią załącznik Nr 39 do protokołu

kontroli.

Przelanie na swoje konto kwoty 3896,00 zł. zamiast na konto ZFŚS może stanowić naruszenie

art. 278 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 roku Kodeks Kamy (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późno

zm.).

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Naczelnika FB stanowi załącznik Nr 40 do

protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia potwierdza zaistniałą nieprawidłowość.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość może ponosić Inspektor sporządzający

listy płac oraz Skarbnik z tytułu nadzoru.

5) Szczegółowemu badaniu poddano zbiorcze zestawienie listy płac Starostwa za miesiąc

grudzień 2012 roku w zakresie łącznej kwoty wynagrodzenia netto, czyli kwoty wynagrodzeń

przelanych na:ko~ta (ROR) pracowników.
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Ustalono nastepujący stan faktyczny:

- Na przedstawionej liście na str. 18 w kolumnie 8 "Do wypłaty" wykazano 1675,89 zł i na

"Na konto" wykazano kwotę 209.064,57 zł. Kwota ta oznacza ilość środków pieniężnych

przelanych na konta pracowników Starostwa.

- Ze sporządzonego w dniu 23.09.2013 z systemu Vulcan Optivum wydruku ostatniej strony

listy płac za październik 2012 zawierającej podsumowanie kwot wynika, że kwota do wypłaty

wykazana w kolumnie 8 "Na konto" wynosi 207888,68 zł, a "Do wypłaty" wynosi 1675,89

zł.

- Z powyższego zestawienia wynika, że na sfałszowanej liście zwiększono kwotę

wynagrodzeń przelewanych na konta pracowników o kwotę 1175,89 zł. Kwota ta może

stanowić nadpłatę wypłaconych wynagrodzeń w stosunku do naliczonych, które winne być

ujęte w księgach rachunkowych i wypłacone pracownikom. Ponadto ustalono, że występuje

różnica pomiędzy naliczonymi wynagrodzeniami brutto na sfałszowanej liście płac

(325344,39 zł.) a na liście wydrukowanej z systemu w trakcie kontroli (325080,39 zł.).

Różnica wynosi 264,00 zł.

- Z uwagi na fakt, iż w kontrolowanej jednostce ewidencja księgowa w dzienniku "wydatki

budżetowe" jest nierzetelna i nie można uzyskać wiarygodnych wydruków z konta 130

(wynika to z ustaleń kontroli w rozdziale "Księgowość i sprawozdawczość" oraz wyjaśnienia

Naczelnika Wydziału FB, które stanowi załącznik Nr 44 do protokołu kontroli) dokonano

analizy wszystkich wyciągów bankowych za miesiąc grudzień 2012 od Nr 237 do Nr 254 pod

kątem zgodności z listami płac starostwa.

- W dniu 05.12.2012 dokonano wypłaty nagród uznaniowych pracownikom starostwa (WB

Nr 239). Lista wypłat jest zgodna z przelanymi środkami w kwocie 227.424,97 zł.

- W dniu 18.12.2012 (WB 248) przelano z budżetu na rachunek ZFŚS kwotę 3896 zł jako

spłatę pożyczek mieszkaniowych. Opisano to w punkcie powyżej.

- W dniu 19.12.2012 na rachunki bankowe pracowników przelano wynagrodzenie za miesiąc

grudzień. Poza jednym przypadkiem przelewy na konto są zgodne z listą płac.

- Pod Nr 7 listy płac Pracownikowi Wydziału FB przysługiwała wypłata wynagrodzenia

netto w wysokości 1956,41 zł. Tymczasem z WB Nr 249 wynika, że pracownikowi temu

przelano na rachunki bankowe kwotę 1456,41 zł. (dwa przelewy 500 i 956,41 zł.).

W miesiącu grudniu ten pracownik nie otrzymywał żadnych innych przelewów (poza nagrodą

zgodnie z listą).

Wyjaśnienie pracownika stanowi załącznik Nr 41 do protokołu kontroli.
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Treść wyjaśnienia potwierdza stwierdzoną nieprawidłowość i wynika z niej, że pracownik ten

nie zdawała sobie sprawy z faktu, iż otrzymał niższe wynagrodzenie.

Kserokopie WB Nr 249, listy płac za grudzień 2012 stanowią załącznik Nr 42 do protokołu

kontroli.

Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na niewypłaceniu pracownikowi samorządowemu

całości należnego mu wynagrodzenia narusza art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późno zm.)

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Naczelnika Wydziału FB stanowi załącznik

Nr 43 do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia nie tłumaczy w żaden sposób przyczyny powstania nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Inspektor sporządzający listy płac,

drukujący przelewy i ewidencjonujący wydatki oraz Skarbnik z tytułu nadzoru.

Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Finansowo - Budżetowego w sprawie ewidencji księgowej

wydatków stanowi załącznik Nr 44 do protokołu kontroli.

Powyższe wyjaśnienie oraz stwierdzone w punktach 2, 3, 4, 5 nieprawidłowości polegające na

niemożliwości ustalenia na podstawie ewidencji księgowej faktycznie ponoszonych

wydatków na płace oraz brak możliwości porównania zaewidencjonowanych wydatków

z dokumentami źródłowymi tj. listami płac stanowi naruszenie art. 24 ust 1, 2, 3, 4 ustawy

z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013 poz. 330).

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą Inspektor sporządzający listy

płac oraz Skarbnik.

6) W związku z ustaleniami dotyczącymi sfałszowanych kwot potrąceń dokonano

sprawdzenia list płac w pozycji 10 odnoszącej się do sprawdzanej osoby tj. Inspektora

sporządzającego listy płac w zakresie dokonywanych potrąceń na rzecz KZP, komornika,

ZFŚS za cały 2012 rok, oraz od stycznia do sierpnia 2013 roku.

Dodać należy, iż w/w Pracownik jest osobą sporządzającą listy płac i prowadzącą ewidencję

księgową w dzienniku wydatki budżetowe.

Ustalenia kontroli:

Użyte poniżej skróty:

• PZKP - pracownicza kasa zapomogowo pożyczkowa;
I

• UCH -iUbe~pieczenie chorobowe; n
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• Pracownik - Inspektor Wydziału Finansowo - Budżetowego (pozycja 10 listy płac

starostwa. )

ROK 2013

- Styczeń 2013.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,66 zł; zal. na podatek 334 zł; komornik 350 zł. Razem

potrącenia 1792,16. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1792,16 daje kwotę

do wypłaty 2724,24 zł i na tą kwotę w dniu 24.01.2013 wyszedł przelew z wynagrodzeniem

na konto Pracownika.

W dniu 31.01.2013 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 600 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika (na liście potrącono 350 zł, różnica 250 zł).

W dniu 31.01.2013 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 14.100 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę Pracownika

w kwocie 275 zł (na liście potrącono 25 zł. Różnica 250 zł.). Z wydruków zbiorczych list płac

(lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 11625,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza

kwota potrąceń 2225,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na PKZP

kwotę 13850,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 250 zł.

W dniu 31.01.2013 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 4900 zł. W

ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł ( na

liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 4284,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 402,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 4686,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214 zł.

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc styczeń, zapłacono 714 zł.

tytułem potraceń, któr~ winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

- Luty 2013.
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Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, ubezp. emerytalne - 440,80 zł;

rentowe - 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł.

Razem potrącenia 1792,16. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1791,15 daje

kwotę do wypłaty 2725,25 zł i na tą kwotę w dniu 25.02.2013 wyszedł przelew

z wynagrodzeniem na konto Pracownika.

W dniu 28.02.2013 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 550 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika ( na liście potrącono 350 zł, różnica 200 zł).

W dniu 28.02.2013 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 13.950,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 275 zł (na liście potrącono 25 zł. Różnica 250 zł.). Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 11475,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 2225,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem

potrąceń na PKZP kwotę 13700,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi

250 zł.

W dniu 28.02.2013 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 4518,00 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3920,00,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 384,00

zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 4304,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214 zł.

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc luty, zapłacono 664 zł.

tytułem potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

- Marzec 2013.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, ubezp. emerytalne - 440,80 zł;

rentowe - 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł.

Ra,zem potrącenia ~791,15, Wynagrodzenie brutto 4~16,40 zł minus potrącenia 1791,12 daje
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kwotę do wypłaty 2725,25 zł i na tą kwotę w dniu 22.03.2013 wyszedł przelew

z wynagrodzeniem na konto Pracownika.

W dniu 26.03.2013 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 450 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika ( na liście potrącono 350 zł, różnica 100 zł).

W dniu 26.03.2013 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 14150,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 275 zł (na liście potrącono 25 zł. Różnica 250 zł.). Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 11725,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 2175,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem

potrąceń na PKZP kwotę 13900,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi

250 zł.

W dniu 26.03.2013 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 4262,00 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3792,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 256,00 zł.)

wynika , że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 4048,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214 zł.

W sumie ze środków na wynagrodzenia za rmesiąc marzec, zapłacono 564 zł. tytułem

potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Kwiecień 2013.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, ubezp. emerytalne - 440,80 zł;

rentowe - 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł.

Razem potrącenia 1791,15. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1791,15 daje

kwotę do wypłaty 2725,25 zł i na tą kwotę w dniu 26.04.2013 wyszedł przelew

z wynagrodzeniem na konto Pracownika.
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W dniu 29.04.2013 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 350 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika ( na liście potrącono 350 zł).

W dniu 29.04.2013 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 13600,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 275 zł (na liście potrącono 25 zł. Różnica 250 zł.). Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 11425,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 1925,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem

potrąceń na PKZP kwotę 13350,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi

250 zł.

W dniu 29.04.2013 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 4262,00 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3792,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 256,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 4048,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214 zł.

W sumie ze środków na wynagrodzenia za miesiąc kwiecień, zapłacono 464 zł. tytułem

potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Maj 2013.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, ubezp. emerytalne - 440,80 zł;

rentowe - 67,75 zł; PZKP - 275 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350

zł, spłata PM - 214,00 zł. Razem potrącenia 2255,15. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus

potrącenia 2255,15 daje kwotę do wypłaty 2261,25 zł i na tą kwotę w dniu 24.05.2013

wyszedł przelew z wynagrodzeniem na konto Pracownika.

W dniu 29.05.2013 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 350 zł tytułem zajęcia komorniczego
,

w/w Pracownika ( na i iście potrącono 350 zł).
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W dniu 29.05.2013 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 12971,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 275 zł (na liście potrącono 275 zł). Z wydruków zbiorczych list płac

(lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 10650,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza

kwota potrąceń 2321,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na PKZP

kwotę 12.971,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną nie występuje.

W dniu 29.05.2013 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 4734,25 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac potrącono 214). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 4152,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 582,25 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 4734,25 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną nie występuj e.

Czerwiec 2013.

Z uwagi na fakt, iż w kontrolowanej jednostce nie odnaleziono oryginalnej listy płac do

kontroli przyjęto Listę płac za czerwiec wydrukowaną w dniu 16.09.2013 z archiwum

programu płacowego Vulcan Optivum.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, ubezp. emerytalne - 440,80 zł;

rentowe - 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł.

Razem potrącenia 1791,15. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1791,15 daje

kwotę do wypłaty 2725,25 zł i na tą kwotę w dniu 21.06.2013 wyszedł przelew

z wynagrodzeniem na konto Pracownika.

W dniu 28.06.2013 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu z

rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 350 zł tytułem zajęcia komorniczego w/w

Pracownika ( na liście potrącono 350 zł).

W dniu 28.06.2013 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 12950,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kw ciJ 275 zł (na liście potrącono 25 zł. Różnica 250 zł.). /~'
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Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo kwota potrąceń 10525,00 zł i lista

administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 2175,00 zł) wynika, że razem należało

przelać tytułem potrąceń na PKZP kwotę 12.700,00zł. Różnica pomiędzy kwotą należną

a przekazaną wynosi 250 zł.

W dniu 28.06.2013 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 4618,00 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3810,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 594,00 zł)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 4404,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214 zł.

W sumie ze środków na wynagrodzenia za miesiąc czerwiec, zapłacono 464 zł. tytułem

potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Lipiec 2013.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, ubezp. emerytalne - 440,80 zł;

rentowe - 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł.

Razem potrącenia 1791,15. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1791,15 daje

kwotę do wypłaty 2725,25 zł i na tą kwotę w dniu 25.07.2013 wyszedł przelew

z wynagrodzeniem na konto Pracownika.

W dniu 26.07.2013 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 350 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika ( na liście potrącono 350 zł).

W dniu 26.07.2013 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 12700,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 25 zł (na liście potrącono 25 zł.). Z wydruków zbiorczych list płac

(lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 10525,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza

kwota potrąceń 21~5?0/Zł.) wy~ika , że razem ~ależało przelać ~ułem potr~ceń na}KZP

kwotę 12700,00 zł./R.bzruca pomiędzy kwotą nalezną a.przekazaną me wystęPuJe';Li ,-.
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W dniu 26.07.2013 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 4446,00 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3492,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 740,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 4232,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214 zł.

W sumie ze środków na wynagrodzenia za miesiąc kwiecień, zapłacono 214 zł. tytułem

potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Sierpień 2013.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, ubezp. emerytalne - 440,80 zł;

rentowe - 67,75 zł; PZKP - 275 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350

zł; PM 214 zł. Razem potrącenia 2225,15 zł. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus

potrącenia 2255,15 daje kwotę do wypłaty 2261,25 zł i na tą kwotę w dniu 26.08.2013

wyszedł przelew z wynagrodzeniem na konto Pracownika.

W dniu 30.08.2013 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 350 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika ( na liście potrącono 350 zł).

W dniu 30.08.2013 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 11920,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 275 zł (na liście potrącono 275 zł.).

Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo kwota potrąceń 10245,00 zł i lista

administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 1675,00 zł) wynika, że razem należało

przelać tytułem potrąceń na PKZP kwotę 11920,00zł. Różnica pomiędzy kwotą należną

a przekazaną nie występuje

W dniu 30.08.2013 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma po.tr:cj z list ~łac) potrąconych pracowniko.m pożycz~k w kwoci~ 4464,00 zł.

W ramach tego p' -rr: zaksięgowano spłatę raty ~ożyczki Pracownzka w kWOCIe21~~(g~
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liście potrącono 214 zł). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota

potrąceń 3742,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 722,00 zł) wynika,

że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 4404,00 zł. Różnica pomiędzy

kwotą należną a przekazaną nie występuje.

Reasumując w 2013 roku w okresie od 01 stycznia do 30 sierpnia Pracownik za swoje

zobowiązania z tytułu zajęć komorniczych w kwocie 550,00 zł, zobowiązania wobec

Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie

1250,00 zł, zobowiązania wobec ZFŚS z tytułu pobranych pożyczek w kwocie 1284 zł, co

stanowi łącznie kwotę 3084,00 zł zapłacił z budżetu Starostwa Powiatowego.

Kserokopie w/w dokumentów stanowią załącznik Nr 45 do protokołu kontroli.

ROK 2012

Styczeń 2012.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 103,00 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,74 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 399 zł; komornik 350 zł. Razem

potrącenia 1846,94. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1846,94 daje kwotę

do wypłaty 2669,46 zł i na tą kwotę w dniu 24.01.2012 wyszedł przelew z wynagrodzeniem

na konto Pracownika.

W dniu 30.01.2012 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 600 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika ( na liście potrącono 350 zł, różnica 250 zł).

W dniu 30.01.2012 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 13175,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 325 zł (na liście potrącono 25 zł. Różnica 300 zł.). Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 11150,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 1725,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem

potrąceń na PKZP kwotę 12875,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi
1

300 zł.
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W dniu 06.02.2012 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 3650 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3094,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 342,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 3436,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214 zł.

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc styczeń, zapłacono 764 zł.

tytułem potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Luty 2012

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 103,00 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł. Razem

potrącenia 1780,95. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1780,95 daje kwotę

do wypłaty 2735,45 zł i na tą kwotę w dniu 24.02.2012 wyszedł przelew z wynagrodzeniem

na konto Pracownika.

W dniu 29.02.2012 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 600 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika (na liście potrącono 350 zł, różnica 250 zł).

W dniu 29.02.2012 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 12975,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 25,00 zł (na liście potrącono 25,00). Z wydruków zbiorczych list płac

(lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 11225,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza

kwota potrąceń 1725,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na PKZP

kwotę 12950,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 25 zł.

Nadpłacona kwota 25,00 zł na rzecz PKZP wynika z faktu, iż .Pracownik" sporządzając

przelew środków na PKZP brał dane z "Listy potrąceń Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej za

m-c luty 2012", gdzie w pozycji 45 naliczono składkę w wysokości 25 zł pracownicy

wydziału komunika~jX która od tego miesiąca przebywała na długotrwałym zwolnieniu
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W dniu 29.02.2012 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 3632,00 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3076,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 342,00 zł.)

wynika , że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 3418,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214 zł.

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc luty, zapłacono 464 zł.

tytułem potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Marzec 2012.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 103,00 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,75 zł; PZK.P - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł. Razem

potrącenia 1780,95. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1780,95 daje kwotę

do wypłaty 2735,45 zł i na tą kwotę w dniu 23.03.2012 wyszedł przelew z wynagrodzeniem

na konto Pracownika.

W dniu 29.03.2012 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 600 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika (na liście potrącono 350 zł, różnica 250 zł).

W dniu 29.03.2012 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 12350,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 175,00 zł (na liście potrącono 25,00 zł. Różnica 150 zł.). Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 10.475,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 1725,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem

potrąceń na PKZP kwotę 12200,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi

150 zł.

W dniu 30.03.2012 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 3760,00 zł.

W ramach tego przeVe~ zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nif n}~ potrącono). Z wydruków zbj~rczych list płac (lista starostwo zbiorcza
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kwota potrąceń 3097,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 342,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 3439,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 321 zł.

Nadpłacona kwota 321,00 zł na rzecz ZFŚS wynika z faktu, iż .Pracownik" sporządzając

przelew środków na ZFŚS brał dane z "Listy potrąceń Kasy ZFŚS za m-c marzec 2012",

gdzie w pozycji 18 naliczono spłatę pożyczki w wysokości 107 zł pracownicy wydziału

finansowo-budżetowego, która na liście płac (str. 1 poz. 4 nie miała dokonanego potrącenia),

natomiast kwota 214 zł dotyczy "Pracownika".

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc marzec, zapłacono 614 zł.

tytułem potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Kwiecień 2012.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 103,00 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł. Razem

potrącenia 1780,95. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1780,95 daje kwotę

do wypłaty 2735,45 zł i na tą kwotę w dniu 26.04.2012 wyszedł przelew z wynagrodzeniem

na konto Pracownika.

W dniu 27.04.2012 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 600 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika (na liście potrącono 350 zł, różnica 250 zł).

W dniu 27.04.2012 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 13350,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 275,00 zł (na liście potrącono 25,00 zł. Różnica 250 zł.). Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 11475,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 1625,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem

potrąceń na PKZP kwotę 13100,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi

250 zł.

W dniu 27.04.2012 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy
- .1 I

przelew (suma po~rą.feilz list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 3792,00 zł.
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W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3236,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 388,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 3724,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 68,00 zł.

Ustalona różnica wynika z faktu, że Pracownik sporządził przelew w oparciu o źle podliczoną

"Listę potrąceń ZFŚS za miesiąc kwiecień 2012".

Z podsumowania "Listy potrąceń na ZFŚS" wynika, że powinna zostać potrącona kwota

3938,00 zł, tymczasem w wyniku błędnego podsumowania podano kwotę 3792,00 zł

mniejsząo 146 zł.

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc kwiecień, zapłacono 714 zł.

tytułem potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Maj 2013.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 103,00 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 334 zł; komornik 350 zł. Razem

potrącenia 1781,95. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1781,95 daje kwotę

do wypłaty 2734,45 zł i na tą kwotę w dniu 24.05.2012 wyszedł przelew z wynagrodzeniem

na konto Pracownika.

W dniu 31.05.2012 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 600 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika (na liście potrącono 350 zł, różnica 250 zł).

W dniu 31.05.2012 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 12252,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 275,00 zł (na liście potrącono 25,00 zł. Różnica 250 zł.). Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 10650 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 1625,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem

potrąceń na PKZP kwotę 12275,00 zł, tymczasem przelew na PKZP był na kwotę 12252,00

zł. Wynika z niego nadpłata 23 zł, przy jednoczesnym ustaleniu, że Pracownikowi potrącono
I !

na liście tylko 2~' zł a zaksięgowano w PKZP 275 zł.!'!
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Wyjaśnienie tej niezgodności złożone przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie

PKZP stanowi załącznik Nr 46 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia wynika, że przy wyliczeniu kwoty należnej do zapłaty na rzecz PKZP

popełniono błąd polegający na ustaleniu zaniżonej kwoty (o 273 zł), co skutkowało tym, iż

Pracownik doliczając swoje zobowiązanie (250 zł) do zaniżonej kwoty spowodował, iż

wyszła nadpłata 23 zł. Gdyby nie ta pomyłka to kwota przelewu byłaby zawyżona o 250 zł,

czyli o spłatę raty Pracownika.

W dniu 31.05.2012 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 3461,00 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 2777,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 470,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 3247,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214 zł.

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc maj, zapłacono 714 zł.

tytułem potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Czerwiec 2012.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 103,00 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł. Razem

potrącenia 1780,95. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1780,95 daje kwotę

do wypłaty 2735,45 zł. W dniu 25.06.2012 wyszedł przelew z wynagrodzeniem na konto

Pracownika, kwota na przelewie wynosi 2235,45 zł tj. o 500 zł mniej niż kwota do wypłaty

na liście płac. Jednakże w tym samym dniu Pracownik podjął z banku na czek Nr

3038253330, kwotę 500 zł, co potwierdza WB Nr 122 z dnia 25.06.2012.

W dniu 28.06.2012 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 600 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika (na liście potrącono 350 zł, różnica 250 zł).

t
W dniu 28.06.2012 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa
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pracownikom w kwocie 12675,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 275,00 zł (na liście potrącono 25,00 zł. Różnica 250 zł.). Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 11050,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 1375,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem

potrąceń na PKZP kwotę 12425,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi

250 zł.

W dniu 28.06.2012 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 3444,25 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 2760,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 470,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 3230,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214,25 zł.

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc czerwiec, zapłacono 714 zł.

tytułem potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Lipiec 2012.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 287,00 zł; komornik sądowy

350,00 zł. Razem potrącenia 1791,15. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia

1791,15 daje kwotę do wypłaty 2725,25 zł. W dniu 25.07.2012 na tę kwotę wyszedł przelew

z wynagrodzeniem na konto Pracownika.

W dniu 31.07.2012 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 350 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika (na liście potrącono 350 zł).

W dniu 31.07.2012 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 12925 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę Pracownika
I

w kwocie 25,00 zł (na liście potrącono 25,00 zł.). Z wydruków zbiorczych list płac (lista
" I

starostwo zbiorc~a kwota potrąceń 11600,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota
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potrąceń 1325,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na PKZP kwotę

12925,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną nie występuje zł.

W dniu 31.07.2012 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 3114,00 zł.

W ramach tego przelewu księgowano spłaty raty pożyczki Pracownika. Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 2644,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 470,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem

potrąceń na ZFŚS kwotę 3114,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną nie

występuje.

W miesiącu lipcu 2012 nie wystąpił przypadek opłacania zobowiązań Pracownika z budżetu

Starostwa.

Sierpień.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł. Razem

potrącenia 1791,15. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1791,15 daje kwotę

do wypłaty 2725,25 zł. i na tę kwotę w dniu 23.08.2012 wyszedł przelew z wynagrodzeniem

na konto Pracownika.

W dniu 29.08.2012 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 600 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika (na liście potrącono 350 zł, różnica 250 zł).

W dniu 29.08.2012 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 12975,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 275,00 zł (na liście potrącono 25,00 zł. Różnica 250 zł.). Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 11300,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 1425,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem

potrąceń na PKZP,.kwotę 12725,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi
r /
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W dniu 29.08.2012 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 3964,25 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3280,25 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 470,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 3750,25 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214,00 zł.

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc sierpień, zapłacono 714 zł.

tytułem potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Wrzesień 2012.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł. Razem

potrącenia 1791,15. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1791,15 daje kwotę

do wypłaty 2725,25 zł. i tę kwotę w dniu 25.09.2012 Pracownik pobrał gotówkę z banku

czekiem Nr 3038254601, WB NR 188 z dnia 25.09.2012 roku strona 8.

Ponadto ustalono, że w dniu 21.09.2012 przelewem z rachunku starostwa na ROR

"Pracownika" przekazano kwotę 2725,25 zł tytułem wynagrodzenia, co potwierdza WB Nr

186 z dnia 21.09.2012. Świadczy o tym, że Pracownik za miesiąc wrzesień 2012 dwukrotnie

pobrał pobory.

W dniu 28.09.2012 wysłano na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 600 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika (na liście potrącono 350 zł, różnica 250 zł).

W dniu 28.09.2012 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 13775,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 275,00 zł (na liście potrącono 25,00 zł. Różnica 250 zł.). Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 11600,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 1925,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem
I'

potrąceń na PKZP kwotę 13525,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi
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W dniu 28.08.2012 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 4004,25 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214,25 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3320,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 470,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 3790,25 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214,25 zł.

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc wrzesień, zapłacono 714,25

zł. tytułem potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika oraz

2725,25 zł jako drugie pobory. Razem dokonano zaboru kwoty 3439,50 zł.

Do kontroli za miesiące październik, listopad i grudzień 2012 roku przyjęto listy płac

wydrukowane z systemu Vulcan Optivum w trakcie trwania czynności kontrolnych z uwagi

na fakt, iż na listach za te miesiące dokonano sfałszowania danych na stronie 2 w pozycji 10.

Październik 2012.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł. Razem

potrącenia 1791,15. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1791,15 daje kwotę

do wypłaty 2725,25 zł. W dniu 25.10.2012 Pracownik pobrał czekiem Nr 3038253154 kwotę

2000,00 zł, WB Nr 211 z 25.10.2012. W dniu 26.10.2012 na konto pracownika wyszedł

przelew na kwotę 2725,25 zł tytułem wynagrodzenie październik 2012. Przelewu nie ma

w teczkach z dokumentami. Stan faktyczny ustalono na podstawie WB Nr 212 z dnia

26.10.2012.

W dniu 30.10.2012 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 600 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika (na liście potrącono 350 zł, różnica 250 zł).

W dniu 30.10.201Z "';'Ysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew" (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych
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Pracownika w kwocie 275,00 zł (na liście potrącono 25,00 zł. Różnica 250 zł.). Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 10950,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 0,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem

potrąceń na PKZP kwotę 10950,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi

250 zł.

W dniu 30.10.2012 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 3640,00 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3426,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 0,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 3426,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214,00 zł.

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc październik, zapłacono 714

zł. tytułem potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika oraz

2000,00 zł jako drugie pobory. Razem dokonano zaboru kwoty 2714 zł.

Listopad 2012.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; za!. na podatek 333 zł; komornik 350 zł. Razem

potrącenia 1791,15. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1791,15 daje kwotę

do wypłaty 2725,25 zł. W dniu 22.11.2012 pracownikowi przelano tę kwotę na konto.

W dniu 30.11.2012 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 600 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika (na liście potrącono 350 zł, różnica 250 zł).

W dniu 30.11.2012 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 13375,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 275,00 zł (na liście potrącono 25,00 zł. Różnica 250 zł.). Z wydruków
I

zbiorczych list płac (li,$tf starostwo zbiorcza kwota potrąceń 11550,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza k,to/a potrąceń 1575,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem
I I li. '
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potrąceń na PKZP kwotę 13125,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi

250 zł.

W dniu 18.12.2012 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 3896,00 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3554,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 128,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 3682,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214,00 zł.

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc listopad, zapłacono 714 zł.

tytułem potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Grudzień 2012.

Potrącenia na liście płac NFZ - 350,75 zł; PZU - 113,20 zł, Skł. Emeryt. - 440,80 zł; rentowe

- 67,75 zł; PZKP - 25 zł; UCH. - 110,65 zł; zal. na podatek 333 zł; komornik 350 zł. Razem

potrącenia 1791,15. Wynagrodzenie brutto 4516,40 zł minus potrącenia 1791,15 daje kwotę

do wypłaty 2725,25 zł. W dniu 19.12.2012 Pracownikowi przelano na rachunek bankowy tę

kwotę.

W dniu 21.12.2012 wysłano Na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Sandomierzu

z rachunku budżetowego Starostwa przelew na kwotę 350 zł tytułem zajęcia komorniczego

w/w Pracownika (na liście potrącono 350 zł).

W dniu 21.12.2012 wysłano na konto PKZP Starostwa z rachunku budżetowego Starostwa

zbiorczy przelew (suma potrąceń z list płac) składek i rat spłaty pożyczek potrąconych

pracownikom w kwocie 13.775,00 zł. W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę

Pracownika w kwocie 275,00 zł (na liście potrącono 25,00 zł. Różnica 250 zł.). Z wydruków

zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza kwota potrąceń 11000,00 zł. i lista administracja

rządowa zbiorcza kwota potrąceń 2225,00 zł.) wynika, że razem należało przelać tytułem

potrąceń na PKZP kwotę 13225,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi

550,00 zł. Z tej kwoty 250 zł zaksięgowano na koncie Pracownika a 300 zł na koncie innej

osoby, której nie dokonano potrącenia na liście płac.
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Jednakże z ustaleń kontroli w podpunkcie 5) wynika, że mimo iż osobie tej (Nr 7 na liście

płac) nie potrącono wynagrodzenia na liście, to niewypłacono mu z przysługuj ącego

wynagrodzenia kwoty 500 zł.

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Inspektora obsługującego PKZP stanowi

załącznik Nr 47 do protokołu kontroli.

Z treści wyjaśnienia wynika, że po otrzymaniu środków z budżetu kwoty potrąceń przypisano

automatycznie wszystkim osobom zgodnie z wykazem potrąceń złożonym Pracownikowi.

W dniu 21.12.2012 wysłano na konto ZFŚS z rachunku budżetowego Starostwa zbiorczy

przelew (suma potrąceń z list płac) potrąconych pracownikom pożyczek w kwocie 4024,00 zł.

W ramach tego przelewu zaksięgowano spłatę raty pożyczki Pracownika w kwocie 214 zł

(na liście płac nic nie potrącono). Z wydruków zbiorczych list płac (lista starostwo zbiorcza

kwota potrąceń 3554,00 zł. i lista administracja rządowa zbiorcza kwota potrąceń 256,00 zł.)

wynika, że razem należało przelać tytułem potrąceń na ZFŚS kwotę 3810,00 zł. Różnica

pomiędzy kwotą należną a przekazaną wynosi 214,00 zł.

W sumie ze środków budżetowych na wynagrodzenia za miesiąc grudzień, zapłacono 464 zł.

tytułem potraceń, które winny być zaspokojone z wynagrodzenia Pracownika.

Reasumując w 2012 roku w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia Pracownik za swoje

zobowiązania z tytułu zajęć komorniczych w kwocie 2500,00 zł, zobowiązania wobec

Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie

2450,00 zł, zobowiązania wobec ZFŚS z tytułu pobranych pożyczek w kwocie 2354,25 zł,

oraz bezpodstawne podwójne wypłacone wynagrodzenie w kwocie 4725,25 zł, co stanowi

łącznie kwotę 12.029,50 zł zapłacił z budżetu Starostwa Powiatowego.

Kserokopie w/w dokumentów stanowią załącznik Nr 48 do protokołu kontroli.

Kserokopie zestawień wykazów spłaty pożyczek PKZP i ZFŚS przez Pracownika stanowią

załącznik Nr 52 do protokołu kontroli.

Razem w okresie od 01.01.2012 do 30.08.2013 Pracownik dokonał przywłaszczenia środków

pieniężnych na kwotę 15.113,50 zł.

Wydatkowanie kwoty 15.113,50 zł w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami

stanowi naruszenie ary' 't:2 i ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (t. j. Dj/~iz 2013 poz. 885). r //
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Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na przywłaszczeniu środków pieniężnych

w wysokości 15.113,50 zł może stanowić naruszenie art. 278 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997

roku Kodeks Kamy (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późno zm.).

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość może ponosić Inspektor dokonujący

zapisów w dzienniku wydatki budżetowe, sporządzający listy płac oraz Skarbnik z tytułu

nadzoru.

Stwierdzone nieprawidłowości świadczą również o braku przeprowadzenia przez Skarbnika

wstępnej kontroli kompletności rzetelności dokumentów dotyczących operacji

gospodarczych i finansowych co narusza art. 54 ust. 1 pkt 3 lit b. ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885).

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Skarbnik Powiatu.

7) W trakcie kontroli dokonano porównania sporządzonych w 2012 roku przez Inspektora

dokonującego ewidencji w dzienniku wydatki budżetowe, poleceń księgowania (PK) płac

w rozdziale 75020 ze zbiorczymi zestawieniami wynagrodzeń zawartymi na ostatnich

stronach list płac wydrukowanych w trakcie kontroli z systemu Vulcan Optivum w zakresie

naliczonych wynagrodzeń brutto (bez zasiłków chorobowych). Polecenia księgowania są

podpisane przez Inspektora prowadzącego ewidencję w dzienniku wydatki budżetowe.

Zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli.

LP Miesiąc Nr PK Kwota na PK Kwota Różnica

wynikająca z listy (PK-lista)

płac

1 Styczeń 1/01/2012 325.462,91 324.698,91 764,00

2 Luty 1/02/2012 333.330,60 322.009,73 11.320,87

3 Marzec 2/03/2012 326.106,01 325.372,72 733,29

4 Kwiecień 1/0412012 327.407,69 323.800,35 3.607,34

5 Maj 2/0512012 325.119,20 328.708,11 -3.588,91

6 Czerwiec 1/06/2012 325.630,82 321.182,16 4.448,66

7 Lipiec 1/07/2012 317.042,91 318.819,54 -1.776,63

8 Sierpień Pk z 322.562,38 317.540,85 5.021,53

31.08.12.

9 Wrzesień 1/09/2012 341.429,34 315.937,32 25.492,02

10 Październik I 1/10/20 12 337.650,19 326.319,78 11.330,41
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11 Listopad Brak PK 324.394,45 330.183,77 -5.789,32
(kwota z

podpunktu 4)

12 Grudzień 1/12/2012 325.344,39 325.080,39 264,00

Razem różnica pomiędzy 51.827,25zł.

Za miesiąc listopad 2012 w dokumentacji księgowej nie znaleziono dowodu PK, na podstawie

którego księgowano płace. Kwotę 324.394,45 zł ustalono na podstawie wyliczeń w

podpunkcie 4). Jest to różnica pomiędzy kwotą wynagrodzeń na sfałszowanej ostatniej stronie

listy płac a kwotą wynagrodzeń brutto na liście wydrukowanej w trakcie kontroli.

Stwierdzone niezgodności pomiędzy faktycznie naliczonymi wynagrodzeniami wynikającymi

z list płac a księgowanymi wynagrodzeniami na podstawie PK świadczą o sporządzaniu

dowodów księgowych PK nierzetelnie tj. niezgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji

gospodarczej co stanowi naruszeniu art. 22 ust l ustawy z dnia 29 września 1994 roku o

rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013 poz. 330). Ponadto świadczą o nierzetelnym prowadzeniu

ksiąg rachunkowych co narusza art. 24 ust l i 2 ustawy o rachunkowości.

Ponadto zdaniem inspektora doszło tutaj do fałszowania dowodów księgowych co może

stanowić czyn zabroniony określony w art. 270 § l ustawy z 6 czerwca 1997 roku Kodeks

Kamy (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późno zm.).

Zdaniem inspektora kwota 51.827,25 zł. może być kwotą, która została nienależnie pobrana

z rachunku jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe a została zaewidencjonowana jako

wypłata wynagrodzeń. Stwierdzona nieprawidłowość może stanowić czyn zabroniony

określony wart. 278 § l ustawy z 6 czerwca 1997 roku Kodeks Kamy (Dz. U. Nr 88 poz. 553

z późno zm.).

Kserokopie poleceń księgowania stanowią załącznik Nr 117 do protokołu kontroli.

Kserokopie list płac za 2012 są zawarte w załączniku Nr 48 do protokołu kontroli.

Wyjaśnienie tej nieprawidłowości złożone przez Naczelnik Wydziału FB stanowią załącznik

Nr 118 do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnienia nie tłumaczy stwierdzonej nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Inspektor prowadzący ewidencję

w dzienniku wydatki Of7j
SkiarbnikPowiatu.
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Nagrody

W kontrolowanej jednostce przyznawame nagród pracownikom uregulowano w § 9

Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego (Zarządzenie Starosty

Sandomierskiego Nr 24/2009).

Kontrolą wydatków poniesionych w 2012 roku z tytułu wypłaconych nagród objęto

wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Powyższą kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- prawidłowości przyznania nagrody przez uprawniony organ,

- zgodności wypłaconej nagrody z decyzją o jej przyznaniu,

- przestrzegania obowiązku sprawdzenia listy wypłaty pod względem merytorycznym,

formalno - rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty.

Ustalenia kontroli:

1. Zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu Wynagradzania w kontrolowanej jednostce może być

utworzony fundusz nagród w wysokości 3% planowanego osobowego funduszu płac na dany

rok budżetowy z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników za szczególne

osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający do dyspozycji Starosty.

W 2012 roku na nagrody w rozdziale przeznaczono 406.900 zł,

2. W 2012 roku Starosta udzielał nagród w wysokościach od 500,00 do 8.000,00 zł.

3. Nagrody zostały wypłacone zgodnie z decyzją o jej przyznaniu.

4. Listy wypłat zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym

i zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Z przyznanych nagród dokonano

potrąceń na obowiązujące składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz pobrano

zaliczki na podatek dochodowy.

5. Do nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania nagród należy fakt, że w aktach

osobowych pracowników nie ma żadnej wzmianki o otrzymaniu nagrody. Narusza to zapis

§ 6 ust 2 pkt 2 lit g rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

(Dz. U. nr 62 poz. 286) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w

sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych

pracownika w związku z art. 94 ust. 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy( Dz.U.

z 1998.nr 21.poz. 94 jt.).

Wyjaśnienie powyższych nieprawidłowości złożone przez Kierownik Referatu Organizacji,
,l

Kadr i Spraw AdministricyjpYCh załącznik Nr 53 do protokołu kontroli. .

Treść wyjaśnienia potwi;erd:z;astwierdzone nieprawid~owości. /
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Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi. Kierownik Referatu Organizacji,

Kadr i Spraw Administracyjnych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na podstawie listy wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, że wydatki poniesione w

rozdziale 75020 § 4040 w 2013 roku wyniosły kwotę 225.761,07 zł.

Kontrolą wydatków poniesionych w 2013 roku z tytułu dodatkowego wynagrodzenia

rocznego za 2012 rok objęto pracowników Starostwa Powiatowego, którzy zostali objęci

sprawdzeniem prawidłowości naliczenia wynagrodzenia w powyższej części protokołu.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- prawidłowości ustalenia podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego

wypłaconego w 2013 roku za 2012 rok,

- zgodności pomiędzy naliczonym i wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za

2012 rok,

- terminowości wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2012 rok,

- przestrzegania obowiązku sprawdzenia listy wypłaty pod względem merytorycznym,

formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty.

Przedmiotem kontroli były:

- listy obecności pracowników Starostwa Powiatowego za 2012 rok,

- wykazy uprawnionych pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok

oraz naliczenie jego podstawy,

- karty wynagrodzeń pracowników za 2012 rok,

- lista wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok,

- wyciągi bankowe dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia

Ustalenia kontroli:

- W próbie kontrolnej (12 pracowników) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok

zostało prawidłowo naliczone i terminowo wypłacone (wypłata w dniach 04 i 07.01.2013

roku WB Nr 3 i 4), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz.
I

1080 z pozn. zm.). Podstawę obliczenia wynagrodzenia rocznego zastosowano
I

z uwzględnieniem art. 4 w/w ustawy.
I
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- Od pobranych wynagrodzeń wyłączono składniki wynagrodzenia, które me stanowią

podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozumieniu przepisów § 6

w związku z § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad naliczania urlopu wypoczynkowego za czas urlopu oraz

ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późno zm.).

- Listy wypłat zawierają adnotację o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz

zostały zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione.

Wpłaty na PFRON

Kontrolę przeprowadzono w zakresie terminowości odprowadzania składek na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za cały 2012 rok.

W kontrolowanej jednostce przez cały 2012 rok nie ponoszono wydatków na PFRON.

Wynika to z osiągnięcia wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych w ilości

przekraczającej 6% ( podstawa prawna art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych U. t. Dz. U.

z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późno zm).

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Sandomierzu przekazywało Zarządowi

PFRON informacje miesięczne INF-1 o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz

osób niepełnosprawnych w terminach określonych wart. 21 ust. 2f cytowanej wyżej ustawy.

b) Wynagrodzenia bezosobowe.

(kontrolował Paweł Niedźwiedź)

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S za 2012 rok z wykonania planu

wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ustalono, iż wydatki

zaklasyfikowane w § 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" w rozdziale 75020 "Starostwa

powiatowe" wyniosły kwotę 14.944,00 zł, natomiast w rozdziale 75045 § 4170 kwotę

8.500,00 zł.

Ustalenia dotyczące powyższego zagadnienia opisane zostały w części niniejszego protokołu

kontroli odnoszącej się do rozliczenia otrzymanych dotacji.
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