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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 26 października do 13 listopada 2009 r.
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Gliwicach przez pracowników
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach
zarządzenia Prezydenta Miasta nr KAW. 09145-59/09 z dnia 22 września 2009 r.
i upoważnienia z dnia 22 października 2009 r.
Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku
przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 29 grudnia 2009 r.
Przedmiot kontroli.
Kontrola dotyczyła przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania
zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku 2009 w tym zgodności
dokonywanych

wydatków

z planem

finansowym,

obowiązującymi

przepisami

i zawartymi umowami.
Ocena działalności kontrolowanej jednostki w obszarach objętych kontrolą.
Ocena dotyczy działalności jednostki w okresie pełnienia funkcji przez dwóch
dyrektorów:
−

w okresie od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r. przez Pana prof. Jan Ballarina,

−

w okresie od 1 września 2009 r. do 31 października 2009 r. przez Pana mgr
Bogusława Pietrzaka.
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Na podstawie objętej kontrolą dokumentacji ustalono, że wydatkowanie środków
w jednostce było celowe i zgodne z obowiązującymi przepisami (za wyjątkiem
pojedynczych uchybień).
W trakcie kontroli stwierdzono jednak:
a) nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur kontroli finansowej.
b) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej w sposób utrudniający:
−

jednoznaczne stwierdzenie sposobu zaklasyfikowania części wydatków do
podziałek klasyfikacji budżetowej,

−

ocenę prawidłowości księgowań operacji gospodarczych,

−

zgodności wydatków z planem finansowym.

Obszary wymagające poprawy zostały opisane w dalszej części wystąpienia
pokontrolnego.
Wnioski i zalecenia.
1. Prowadzenie

ksiąg

rachunkowych

z

naruszeniem

podstawowych

zasad

rachunkowości, co spowodowane było niewłaściwym realizowaniem obowiązków
służbowych przez głównego księgowego. W ramach powyższego stwierdzono
przypadki:
a) braku w dokumentacji jednostki dokumentów finansowo – księgowych
(źródłowych), na podstawie których dokonano wypłaty (dwa przypadki dot.
zapłaty odsetek za nieterminowe opłacenie zobowiązań z tytułu dostawy
energii elektrycznej na kwotę 11,18 zł i zapłaty abonamentu RTV na kwotę
186,70 zł) oraz dokumentów dotyczących korekt i przeksięgowań, co narusza
zasady wynikające z art. 20 ust. 2 i art. 24 ust. 4 ustawy o rachunkowości,
b) dokonywania zapłaty z pominięciem ujęcia dowodów źródłowych w księgach
rachunkowych jednostki budżetowej (w tym brak oznaczenia dokumentów
numerami dowodów księgowych), co narusza zasady wynikające z art. 20 ust.
1 ustawy o rachunkowości,
c) braku naniesienia dekretacji przez głównego księgowego na dowodach
księgowych (w tym braku wskazania, do jakiej podziałki klasyfikacji
budżetowej wydatek został zaklasyfikowany), co narusza zasady wynikające
z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości,
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d) nie dochowania chronologii zapisów, co narusza zasady wynikające z art. 4
ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości,
e) powtarzającej się numeracji dowodów księgowych,
f)

braku opisów operacji księgowych na wydrukach z komputerowego systemu
przetwarzania

danych

(programu

księgowego),

co

narusza

zasady

wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
g) braku ujęcia na kartach kontowych konta „130” operacji zadekretowanych
i zakwalifikowanych do ujęcia w księgach, błędnego zaksięgowania kwoty
wydatku oraz rozbieżności pomiędzy zakwalifikowaniem wydatku do
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej w dekretacji dokumentów
i zatwierdzeniach ich do wypłaty, a ujęciem dowodów w księgach
rachunkowych, co narusza zasady wynikające z art. 24 ust. 2 ustawy
o rachunkowości,
h) opłacania zobowiązań w wysokościach innych, niż to wynikało z dokumentów
źródłowych (w szczególności dotyczy to zobowiązań publicznoprawnych
z tytułu składek na rzecz ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych), co naruszało zasady wynikające z art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. 2005 nr 249
poz. 2104 z późn. zm.); powyższe stanowi niezastosowanie się do zaleceń
pokontrolnych Prezydenta Miasta Gliwice sygnatura KAW.09145-67/08
z dnia 5 listopada 2008 r.,
i)

niezgodności daty faktycznego dokonania operacji gospodarczej z datą
dokonania operacji wskazanej w księgach, co narusza zasady wynikające z
art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości,

j)

braku ujęcia naliczonych i opłaconych odsetek od nieterminowych płatności
w księgach rachunkowych jednostki (powyższe stanowi niezastosowanie się
do zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta Gliwice sygnatura KAW.0914567/08 z dnia 5 listopada 2008 r.).

Zalecenie nr 1.
Księgi rachunkowe jednostki prowadzić w sposób rzetelny, bezbłędny,
sprawdzalny oraz bieżący.
W terminie do 31 marca 2010 r. dokonać przeglądu wszystkich zapisów
księgowych za okres 2009 r. pod kątem ich zasadności i prawidłowości oraz
zweryfikować i przyporządkować dokumenty źródłowe do całości wydatków
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zrealizowanych w 2009 r. w ramach jednostki budżetowej i dochodów własnych.
Stwierdzone nieprawidłowości wyjaśnić i skorygować.
2. Na dzień kontroli w jednostce istniała możliwość dokonania przelewu bez udziału
dyrektora lub jego zastępcy oraz głównego księgowego jednostki, co mogło
powodować sytuację, iż środki były wydatkowane bez wiedzy ścisłego kierownictwa
jednostki.
Zalecenie nr 2.
Zmienić procedurę dysponowania środkami na rachunkach bankowych jednostki
zgodnie z obowiązującymi standardami kontroli.
3. Stwierdzono
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przypadków

zakwalifikowania

wydatków

do

niewłaściwych

paragrafów klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 1.702,55 zł, co narusza zasady
wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
klasyfikacji

dochodów,

wydatków,

przychodów

i rozchodów

oraz

środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z r. 2006, nr 107, poz. 726
z późn. zm.) oraz wytycznych Wydziału Budżetu i Analiz Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (pismo sygnatura BA-0719/12/08 z dnia 30 stycznia 2009 r.). Powyższe
stanowi niezastosowanie się do zalecenia pokontrolnego Prezydenta Miasta Gliwice
sygnatura KAW.09145-67/08 z dnia 5 listopada 2008 r.
Zalecenie nr 3.
Wydatki klasyfikować zgodnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu
prowadzącego w tym zakresie.
4. Przeprowadzanie

kontroli

dowodów

księgowych

w

sposób

niezgodny

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wynikającymi z obowiązujących
w jednostce wewnętrznych procedur. Niezgodności polegały na:
−

nie przeprowadzaniu kontroli dowodów księgowych pod względem
merytorycznym i formalno – rachunkowym,

−

regulowaniu zobowiązań jednostki, pomimo braku zatwierdzenia do wypłaty
przez upoważnione osoby.

Powyższe stanowi niezastosowanie się do zalecenia pokontrolnego Prezydenta
Miasta Gliwice sygnatura KAW.09145-67/08 z dnia 5 listopada 2008 r.
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Zalecenie nr 4.
Bezwzględnie przestrzegać ustalonych procedur. Nie regulować zobowiązań bez
poddania ich właściwej kontroli finansowej i bez uprzedniego zatwierdzenia do
wypłaty.
5. Zatwierdzanie wydatków do wypłaty (dokonywane przez dyrektora jednostki i główną
księgową na dokumentach źródłowych) nie jest opatrzone datą dokonania ww.
zatwierdzenia, co uniemożliwia dokonanie oceny czy kontrola finansowa miała
miejsce przed realizacją wydatku.
Zalecenie nr 5.
Nie dopuszczać do tego typu braków.
6. Stwierdzono 52 przypadki (na łączną kwotę 44.918,93 zł) regulowania zobowiązań
wobec

podmiotów

spoza

sektora

publicznego

z przekroczeniem

terminu

wymagalności. Powyższe naruszało zasady wynikające z art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. 2005 nr 249 poz. 2104
z późn. zm.). Nieterminowe regulowanie zobowiązań stanowiło niezastosowanie się
do zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta Gliwice sygnatura KAW.0914-3-33/07
z dnia 23 lipca 2007 r. oraz sygnatura KAW.09145-67/08 z dnia 5 listopada 2008 r.
Na dzień kontroli stwierdzono negatywne skutki finansowe dla jednostki,
tj. naliczenie przez kontrahenta oraz zapłatę przez jednostkę odsetek w wysokości
11,18 zł (w dniu 3 listopada 2009 r. powyższą kwotę odsetek główna księgowa – jako
pracownik odpowiedzialny za wystąpienie nieprawidłowości - zwróciła z prywatnych
środków na rachunek bankowy jednostki).
Zalecenie nr 6.
Wzmóc nadzór nad terminowością regulowania zobowiązań jednostki.
7. Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za miesiąc grudzień
2008 r. oraz za miesiące marzec, kwiecień i lipiec 2009 r. - w łącznej wysokości
321.175,53 zł - odprowadzono na rachunek bankowy wierzyciela z przekroczeniem
terminów ustawowych. Powyższe narusza dyspozycje:
-

art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z r. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.),
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art. 87 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z r. 2004 nr 210
poz. 2135 z późn. zm.), w zw. z art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z r. 1998 nr 137 poz. 887 z późn.
zm.),

-

art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z r. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)
w zw. z art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z r. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.),

nakazujące opłacanie składek za dany miesiąc nie później niż do 5 dnia następnego
miesiąca.
Powyższe stanowi niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta
Gliwice sygnatura KAW.0914-3-33/07 z dnia 23 lipca 2007 r. oraz sygnatura
KAW.09145-67/08 z dnia 5 listopada 2008 r.
Odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania ww. zobowiązań publicznoprawnych
w wysokości 138,84 zł zapłacone zostały na rzecz ZUS ze środków jednostki (w dniu
3 listopada 2009 r. powyższą kwotę odsetek główna księgowa – jako pracownik
odpowiedzialny za wystąpienie nieprawidłowości - zwróciła z prywatnych środków
na rachunek bankowy jednostki).
Zalecenie nr 7.
Bezwzględnie przestrzegać ww. przepisów .
8. Stwierdzono 4 przypadki nieterminowego regulowania zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych za miesiące luty, czerwiec i sierpień 2009 r. w łącznej
wysokości 52.203,00 zł (w tym 3 przypadki na kwotę 37.130,00 zł z konta
podstawowego jednostki budżetowej oraz 1 przypadek na kwotę 15.073,00 zł z konta
zfśs), co narusza przepisy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Powyższa nieprawidłowość nosi znamiona wykroczenia skarbowego, którym mowa
w art. 77 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – kodeks karny skarbowy (Dz. U.
z 2007 r. nr 111, poz. 756 z późn. zm.). Na dzień kontroli stwierdzono zapłatę przez
jednostkę odsetek z tytułu nieterminowego przekazania zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych w wysokości 12,23 zł. (w dniu 3 listopada 2009 r.
powyższą kwotę odsetek główna księgowa zwróciła z prywatnych środków).
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Zalecenie nr 8.
Bezwzględnie przestrzegać ustawowych terminów regulowania zobowiązań
publicznoprawnych.
9. Stwierdzono 14 przypadków regulowania zobowiązań ze znacznym wyprzedzeniem
wymaganych terminów płatności. Powyższe narusza zasady zawarte w zał. nr 1 do
zarządzenia organizacyjnego Prezydenta Miasta Gliwice nr 86/07 z dnia 22
października 2007 r. w sprawie planowania i realizacji harmonogramu dochodów
i wydatków wraz ze zmianą z dnia 27 lutego 2009 r.
Zalecenie nr 9.
Przestrzegać wytycznych organu prowadzącego w sprawie terminów regulowania
zobowiązań.
10. W zakresie działalności socjalnej jednostki:
brak dołączenia do wniosków o udzielenie zapomogi zaświadczeń lekarskich

−

związanych z chorobą oraz oświadczeń o średnim miesięcznym dochodzie
przypadającym na osobę w rodzinie z trzech miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku co narusza zapisy odpowiednio punktu 10 oraz
punktu 4 Rozdziału V obowiązującego w jednostce Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 1 czerwca 2008 r.,
przypadek błędnego zakwalifikowania pracownika do grupy dochodowej, co

−

skutkowało

niewłaściwym

ustaleniem

oprocentowania

pożyczki

mieszkaniowej.
Zalecenie nr 10.
Gospodarując zakładowym funduszem świadczeń socjalnych przestrzegać
obowiązujących procedur w tym zakresie. Zweryfikować i skorygować umowy
o udzielenie pożyczki mieszkaniowej.
11. W zakresie regulacji wewnętrznych związanych z bhp:
−

Regulamin gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony
indywidualnej z dnia 1 września 2007 r. nie został wprowadzony w trybie
ustalonym w Kodeksie Pracy,

−

Regulamin Pracy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach
z dnia 4 listopada 2004 r. oraz Regulaminu gospodarki odzieżą i obuwiem
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roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej z dnia 1 września 2007 r.
zawierają wzajemnie wykluczające się zapisy dotyczące zasad przydziału
pracownikom odzieży i obuwia roboczego.
Zalecenie nr 11.
Usunąć ww. nieprawidłowości.
12. W umowie na wykonywanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy nie
określono:
−

szczegółowo warunków i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym
sposobu rejestracji osób objętych umową, organizacji udzielania świadczeń,

−

przypadków stanowiących podstawę rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym,

−

trybu rozstrzygania sporów związanych z realizacją i rozliczeniem
finansowym umowy,

−

sposobu kontrolowania przez zleceniodawcę wykonania postanowień umowy,

−

ogólnych warunków i sposobów udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym
trybu przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy oraz
sposobu podania tych informacji do wiadomości zainteresowanych,

co wymagane jest art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny
pracy (Dz. U. z r. 2004, nr 125, poz. 1317 z późn. zm.).
Zalecenie nr 12.
Dokonać zmian w umowie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
13. W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli stwierdzono:
a) brak potwierdzenia złożenia sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków
przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 r.
organowi prowadzącemu. Powyższe narusza zasady zawarte w § 6 ust.
3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach
organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw
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oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych
środków (Dz. U. z r. 2002, nr 46, poz. 430).
b) przypadek refundacji kosztów szkolenia poniesionych przez nauczyciela, który nie
został skierowany na szkolenie oraz dwa przypadki dofinansowania szkolenia bez
przedstawienia przez nauczycieli dowodów poniesienia kosztów i ich wysokości,
co narusza zasady określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety
poszczególnych

wojewodów,

dofinansowywanych

ze

form

środków

doskonalenia

wyodrębnionych

zawodowego

w budżetach

organów

prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
(Dz. U. z r. 2002 nr 46, poz. 430).
Zalecenie nr 13.
Sprawozdania

ze

sposobu

wykorzystania

środków

przyznanych

na

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazywać organowi
prowadzącemu w terminie określonym w ww. rozporządzeniu.
Doskonalenie nauczycieli dofinansowywać zgodnie z zasadami określonymi
w ww. rozporządzeniu.
14. W zakresie umów cywilnoprawnych zawieranych przez jednostkę:
a) brak umów na usługi telekomunikacyjne, dostawę energii elektrycznej oraz
dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
b) przypadki rozbieżności pomiędzy terminami wymagalności zobowiązań
wynikającymi z zawartych umów, a terminami

wynikającymi z faktur

wystawianych przez kontrahentów.
Zalecenie nr 14.
Zawrzeć z zachowaniem pisemności brakujące umowy na dostawę mediów do
jednostki.
Do umów zawieranych przez jednostkę wprowadzać w formie pisemnej
wszystkie istotne postanowienia dla stosunku cywilnoprawnego, w szczególności
określenie terminów regulowania zobowiązań wynikających z umowy, wysokość
wynagrodzenia umownego. Do umów wprowadzić w formie aneksu następujące
klauzule:
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1. „Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.”
2. „W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym
w dokumentach

księgowych

(np.

fakturach,

rachunkach,

notach

odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się,
że prawidłowo podano termin określony w umowie”.
15. Brak określenia w umowie o pracę nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze
zajęć miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Zalecenie nr 15.
W umowach o pracę nauczycieli wynagrodzenie określać zgodnie z ustawą z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z r. 2006 nr 97, poz. 674
z późn. zm.).
16. Zatwierdzenie

do

wypłaty

dodatku

funkcyjnego

dla

wicedyrektora

przed

powierzeniem przedmiotowej funkcji pracownikowi i formalnym przyznaniem ww.
dodatku.
Zalecenie nr 16.
Kontrolę merytoryczną i zatwierdzanie list płac dokonywać na podstawie
aktualnych akt osobowych pracowników.
17. W zakresie rozliczania podróży służbowych pracowników stwierdzono:
a) przypadki braku określenia w treści poleceń wyjazdów służbowych
miejscowości rozpoczęcia podróży służbowej oraz środka lokomocji,
b) przypadki wypłaty diety, ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży z naruszeniem
zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).
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Zalecenie nr 17.
Należności pracowników z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju ustalać
w wysokości i na warunkach określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.

Dodatkowe ustalenia związane z programem kontroli.
18. Częste przypadki braku na dokumentach finansowo – księgowych wpływających do
jednostki naniesienia daty wpływu oraz braku wchodzącego numeru ewidencyjnego
z rejestru kancelaryjnego, co narusza zasadę określoną w pkt 6. ppkt 11 załącznika
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla
organów

gmin

i związków

międzygminnych

z

dnia

22 grudnia

1999 r.

(Dz. U. z 1999 r. nr 112 poz. 1319) w związku z poleceniem służbowym nr Z/20/00
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie: wprowadzenia
instrukcji kancelaryjnej do stosowania w jednostkach organizacyjnych gminy.
Zalecenie nr 18.
Bezwzględnie przestrzegać ww. przepisów.

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć do
wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
Od oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo
zgłoszenia pisemnego odwołania, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia
pokontrolnego.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Sekretarz Miasta
Andrzej Karasiński
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