
Sandomierz, dnia 09.01.2014r
OR.IX.1710.1.14

Pan
Henryk Rzepa
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w K i e l c a c h

Odpowiadając  na  wystąpienie  pokontrolne  Prezesa  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13.12.2013r., Nr WK-60.35.5163.2013 
z  przeprowadzonej  w  dniach  od  20  sierpnia  do  16  października  2013r.  kontroli
kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Sandomierskiego za okres od 2009 roku do
dnia zakończenia kontroli, ze szczegółowym uwzględnieniem działalności w 2012 roku -
przedstawiam  niniejszym  sprawozdanie  o  sposobie  realizacji  wniosków pokontrolnych,
kolejno dla poszczególnych wniosków:

Ad.1.  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok zostanie dokonane najpóźniej do 30
          kwietnia 2014 roku tj. zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 12  ust  2 pkt 1 i ust 5
          ustawy o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013 poz. 330).
Ad.2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości w
          księgach rachunkowych ujmowane są wszystkie zdarzenia zgodnie z ich treścią
         ekonomiczną. 
Ad.3. Księgi rachunkowe są prowadzone rzetelnie tj. stosownie do zapisu art. 24 ust. 2
          ustawy o rachunkowości.
Ad.4. Zgodnie z dyspozycja zawartą w art. 13 ust. 6 ustawy o rachunkowości księgi
          rachunkowe za rok 2013 i lata następne zostaną zarchiwizowane poprzez ich treści
          na informatyczny nośnik danych zapewniający trwałość zapisu informacji.
Ad. 5. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości od dnia
          01.01.2014 na wszystkich zbiorczych dowodach księgowych będą wymieniane
          pojedynczo dowody księgowe źródłowe.
Ad. 6. Od dnia 01.01.2014 Starostwo Powiatowe korzysta z nowego oprogramowania
          finansowo -księgowego „PUMA”. System ten zapewnia pełną identyfikacje osoby
         odpowiedzialnej za treść wprowadzonych zapisów księgowych tj. zgodnie z  art. 14
         ust. 4 ustawy o rachunkowości.
Ad. 7. Od dnia 01.01.2014 wszystkie przychody nieujęte w planach finansowych jednostek
           budżetowych Powiatu Sandomierz są ujmowane na kontach jednostki budżetowej
           Starostwo Powiatowe tj. zgodnie z § 7 rozporządzeni9a Ministra Finansów z dnia
           05.07.2010 (t. j. Dz. U. 2013 poz. 289).
Ad. 8. Od dnia 01 stycznia 2014 będą sporządzane na koniec każdego okresu
          sprawozdawczego zestawienia obrotów i sald obejmujące wszystkie konta księgi
          głównej. Zestawienia te będą uzgadniane z obrotami dzienników częściowych 
          stosownie do zapisu art. 18 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Ad. 9. Na kontach ksiąg pomocniczych dokonuje się zapisów będących
           uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej, co zapewnia
           zgodność sald i zapisów tych kont, stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o
           rachunkowości.
Ad. 10. Od 01 marca 2014 roku (po przeprowadzonej inwentaryzacji) ewidencja księgowa
            szczegółowa do kont 011, 020 będzie prowadzono w systemie informatycznym
            PUMA. Ewidencja ta będzie spełniała wymogi określone w załączniku Nr 3 do
            rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 (t. j. Dz. U. 2013 poz. 289) 



            oraz dyspozycję art. 17  ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.
Ad. 11. Operacje gospodarcze są ujmowane  na kontach księgi głównej w porządku
             systematycznym stosownie do zasad funkcjonowania kont określonych w
            załącznikach Nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 (t. j.
            Dz. U. 2013 poz. 289), a w szczególności:

a) Naliczenie i spłata odsetek od kredytów i pożyczek od dnia 01.01.2014 są
ewidencjonowane na koncie 134.

b) Środki pieniężne otrzymane z tytułu wadiów są ewidencjonowane na koncie
139 od dnia 01.01.2014.

c) Udzielone dotacje  budżetowe od dnia 01.01.2014 są ewidencjonowane w
księgach Urzędu na koncie 224.

d) Przychody  z  tytułu  dochodów  budżetowych  związanych  z  działalnością
jednostki  od dnia 01.01.2014 są ewidencjonowane w księgach Urzędu na
koncie 720.

Ad. 12. Zgodnie z  § 4 pkt. 3 lit. A, § 6 ust. 1 pkt 1 i § 19 rozporządzenia Ministra Finansów
             z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej w jednostce
             budżetowej Starostwo Powiatowe są obecnie sporządzane sprawozdania
             jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu.
Ad. 13. Jednostkowe sprawozdania budżetowe są sporządzane na podstawie danych
             wynikających z ewidencji księgowej stosownie do § 9 ust. 2 rozporządzenia
             Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości
             budżetowej.
Ad. 14. Zgodnie z zasadami wynikającymi z treści załącznika Nr 2 do rozporządzenia
            Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 (t. j. Dz. U. 2013 poz. 289) oraz z przyjętych
            zasad rachunkowości na koncie 991- „planowane dochody budżetu” na stronie Ma
            ujmowane są planowane dochody budżetu oraz zmiany zwiększające planowane
           dochody, a na koncie  992 – „planowane wydatki budżetu” na stronie Ma ujmowane
           są zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków.
Ad. 15. Spłaty rat zaciągniętych pożyczek są dokonywane w terminach wynikających z
             zawartych umów.
Ad. 16. Przy klasyfikacji dochodów i wydatków przestrzegane są zasady klasyfikacji
            budżetowej określone w załącznikach Nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra
           Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
            wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
            zagranicznych.
Ad. 17. Wynagrodzenie zasadnicze Wicestarosty i Skarbnika ustalono zgodnie z
            obowiązującymi przepisami już w czasie kontroli tj. 17.09.2013r. w oparciu o tabelę
            Nr II i III załącznika Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009
            roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.   
Ad. 18. Rozważono możliwość zwrotu do budżetu części wynagrodzenia, jednakże z
            uwagi, iż po dokonaniu korekty wynagrodzenia zasadniczego Wicestarosty i
            Skarbnika, wysokość pobieranego przez nich wynagrodzenia ogółem nie uległa
        zmianie a jedynie ich składniki, dlatego też nie żądano zwrotu części wynagrodzenia.
Ad. 19. W planie kontroli zarządczej na 2014r. zaplanowano przeprowadzenie kontroli
             dotyczącej realizacji wydatków budżetowych z uwzględnieniem wynagrodzeń
             osobowych pracowników celem zapewnienia zgodności działalności z przepisami

 prawa  i procedurami wewnętrznymi, wiarygodności sprawozdań oraz efektywności
             i skuteczności przepływu informacji. 
Ad. 20. Zgodnie z zaleceniem w aktach osobowych pracowników są umieszczane
             informacje o przyznanych im nagrodach pieniężnych zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2
             pkt 2 lit. g rozporządzenia MPiPS z 28.05.1996r. (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z
             późn.zm.)



             
Ad. 21. Przestrzegany jest określony w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
             społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługującej

   pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
             budżetowej, obowiązek wypłacania pracownikom diet z tytułu odbycia podróży
             służbowej w wysokości wynikającej z § 7 ust. 2  tegoż rozporządzenia.
Ad. 22.  Rachunki kosztów podróży są sprawdzane pod względem merytorycznym oraz
             formalnym przez upoważnione do tego osoby.
Ad. 23.  Stosownie do art. 80 ust 3a ustawy o systemie oświaty dotację na 1 wychowanka
              internatu szkolnego, w sytuacji nie prowadzenia przez Powiat placówki tego
             samego rodzaju ustala się w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
             1 wychowanka placówki tego samego rodzaju w części oświatowej subwencji
             ogólnej.
Ad. 24. W treści umów w sprawie o udzielenie dotacji zawierane będą wszystkie elementy
            określone w art. 116 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 250 ustawy o
            finansach publicznych.
Ad. 25. Wydatki publiczne są dokonywane w wysokości i terminach wynikających z
             wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. zgodnie z art.44 ust 3 pkt 3 ustawy o
             finansach publicznych.
Ad.26. W kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu
            wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania będziemy wymagali od
            wykonawców oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia tylko w okolicznościach
           o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych, stosownie do
            § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r 
            w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
            oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
Ad. 27. W przypadku wyboru wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
           zamówienia publicznego, żądanie umowy regulującej ich współpracę będzie
           wymagane dopiero przed podpisaniem umowy – zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy
           Prawo zamówień publicznych.
Ad. 28. W kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie będziemy
             żądać od wykonawców dostarczenia wraz z ofertą parafowanego wzoru umowy.
Ad. 29. Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawców warunków udziału, w każdym
            kolejnym postępowaniu będziemy żądać od wykonawców dokumentów o których
           stanowi § 3 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
           2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
           wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane w celu wykazania
           braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ad. 30.W kolejnych postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego termin
        wnoszenia wadium będzie wskazywany jako termin przed upływem terminu składania
          ofert.
Ad. 31. W kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu
           wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania będziemy wykonawcom
           wskazywać możliwość składania zaświadczeń, stosownie do treści § 3 ust. pkt 3 i 4
           rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów
           dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te
           dokumenty mogą być składane.
Ad. 32. W kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu
            wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania będziemy wykonawcom
           wskazywać możliwość składania zaświadczeń, stosownie do treści § 3 ust. pkt 3 i 4
           rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów
           dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te



           dokumenty mogą być składane.
Ad. 33. W kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu
           wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania będziemy wykonawcom
           wskazywać możliwość składania zaświadczeń, stosownie do treści § 3 ust. pkt 3 i 4
           rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów
           dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te
           dokumenty mogą być składane.
Ad. 34.Pracownikom zwrócono uwagę by w następnych postępowaniach o zamówieniach
           publicznych przygotowanie treści ogłoszeń zostało poddane dokładnej kontroli w
           zakresie zgodności   z S.I.W.Z.
Ad. 35.Od kolejnych postępowań związanych z zamówieniami publicznymi zwrócono
           uwagę pracownikom co do wzywania wykonawców zamówień publicznych, którzy
            w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń
            lub dokumentów, do ich złożenia  w wyznaczonym terminie.
Ad. 36. Wszelkie nowe umowy w sprawach zamówień publicznych będą zawierane
             począwszy od stycznia 2014 r. stosownie do art. 94 Prawa zamówień publicznych.
Ad. 37. Stosownie do art. 48 ust 3 ustawy o samorządzie powiatowym wszystkie
            dokumenty mogące spowodować powstanie zobowiązań majątkowych są
            przedstawiane do kontrasygnaty Skarbnikowi Powiatu.
Ad. 38. Wydział Geodezji, kartografii, Katastru i Nieruchomości wyjaśnia, że uiszczony
             podatek od części nieruchomości nr dz. 1509/2 stanowiącej własność Powiatu 
             Sandomierskiego, a wynajętej na prowadzenie parkingu był elementem
             cenotwórczym czynszu miesięcznego jaki najemca uiszczał na rzecz Powiatu.
             W związku z faktem, że umowa najmu wygasa z dniem 14.01.2014 roku nie 
             wystąpiono z wnioskiem do organu podatkowego- Burmistrza Miasta
             Sandomierza o określenie wysokości nadpłaty i zwrot podatku.
              W dniu 07.01.2014r. została zawarta nowa umowa najmu, obowiązująca od
             15.01.2014r. i koszty związane z uiszczaniem podatku od części wynajętej
              nieruchomości od 2014r. do końca trwania umowy, pozostają po stronie najemcy
              zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Ad. 39.Od dnia 01.01.2014 roku będzie potrącane 25% środków od osiągniętych z tytułu
            odsetek za nieterminowe wnoszenie należności z tytułu sprzedaży, opłat z tytułu
           trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu oraz opłat z tytułu  
           użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa a następnie zgodnie z
        art. 23  ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, będą te środki  przekazywane
           na rachunek dochodów Powiatu.
Ad. 40.Zwrócono uwagę pracownikom prowadzącym sprawy na podstawie ustawy 
            z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102,
            poz. 651 z późn. zm.) do przestrzegania przepisów wynikających między innymi 
            z art. 45 ust. 2 pkt 7 w/w ustawy w celu wyeliminowania nieprawidłowości
            związanych z naliczaniem opłat za nieruchomości oddawane w trwały zarząd.
Ad. 41. Zgodnie z § 4 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010
            roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w jednostkach budżetowych
            Powiatu przestrzegany jest obowiązek sporządzenia i przekazywania do organu
            jednostkowych miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.
Ad. 42. Stosownie do art. 68 i 69 w związku z art. 126 ustawy o finansach publicznych
             zostaną ustalone w formie pisemnej zasady przyznawania, przekazywania 
             i rozliczania dotacji udzielonych samorządowym instytucjom kultury.



Reasumując  pragnę  podziękować  za  wskazanie  nieprawidłowości  i  uchybień
ustalonych  w  czasie  kontroli  oraz  za  udzielone  instrukcje  przez  inspektorów  kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i wskazanie sposobu ich usunięcia.

Otrzymują :
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