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WYSTAPIENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. z 2017, poz. 2234 z pozn. zm.),
art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z2017 r., poz. 2077) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3, art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o kontroli w administracji rzadowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniach od 15
pazdziemika 2018 r. do 15 listopada 2018 r. przeprowadzona zostala planowa kontroia
wkierowanym przez Pania^ Srodowiskowym Domu Samopomocy w Lecznej , ul.
Akacjowa 11 , 21-010 Leczna.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Kontrole przeprowadzila Agnieszka Kopryk - inspektor wojewodzki Oddziatu
Kontroli Wydzialu Finansow i Certyfikacji Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Lublinie, na podstawie pisemnego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli Nr
30/2018 z dnia 4 pazdziemika 2018 r. wydanego z upowaznienia Wojewody
Lubelskiego przez Dyrektora Wydzialu Finansow i Certyfikacji Lubelskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Lublinie.
Dokonano wpisu do ksiazki kontroli jednostki kontrolowanej pod poz. 36.

Zakres kontroli:

Prawidlowosc wydatkowania srodkow z dotacji celowych na realizacje zadan
zzakresu administracji rzadowej oraz prawidlowosc pobierania i odprowadzania
dochodow budzetowych zwiazanych z realizacje zadari z zakresu administracji
rzadowej w 2017 roku.



II. Ocena kontrolowanej dzialalnosci:
Wykonywanie zadan w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidlo-
wosciami.

Pozytywn^ ocene uzasadnia terminowe sporzedzenie planu fmansowego oraz
prawidlowe dokonywanie w nim zmian, wlasciwe gospodarowanie srodkami
publicznymi ujetymi w planie finansowym, dokumentowanie wydatkow rzetelnymi
dowodami ksi^gowymi oraz terminowe sporzadzanie sprawozdan.
Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidlowosci dotyczyly:
1. nieterminowego odprowadzenia dochodow budzetowych w kwocie 5.323.97 zl
(45,91 % przekazanych dochodow) na rachunek Gminy Leczna uniemozliwiajacym
jednostce samorzadu terytorialnego dotrzymanie terminow okreslonych w art. 255
ust.l. i 2 ustawy o finansach publicznych. Powyzsze dochody zostary przekazane z
opoznieniem wynoszacym od ldo 18 dni.
2. nieterminowego przekazywania sprawozdan jednostkowych Rb-50 i Rb-27ZZ do
jednostki samorzadu terytorialnego
3. wykazania w sprawozdaniach Rb-27ZZ danych niezgodnych z danymi
wynikajacymi z ewidencji ksiegowej ( w zakresie naleznosci, saldo koncowe -
naleznosci pozostale do zaplaty).

III. Opis ustalonego stanu faktycznego:

1. Ustalenia ogolne.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Anna Ploszaj , zatrudniona na
podstawie powolania z dnia 13 lutego 1996 r. , zmienionego aneksem z dnia 13
wrzesnia 1996r.

[kopia uchwafy Nr 249/96 ZarzqduMiasta Leczna z dnia 8.02.1996 r. w sprawie
powolania Pani Anny Ploszaj na stanowisko Kierownika Srodowiskowego Domu

Samopomocy w Lecznej, pismo z dnia 13.09.1996 r. - akta kontroli sir. 26-30]
Glownym ksiegowym Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lecznej jest Pani
Paulina Stafijowska zatrudniona od dnia 1 sierpnia 2018 r, ( do dnia 31 pazdziemika
2018r. na okres probny i na czas okreslony do dnia 31.12.2018 r.). Zakres
obowiazkow glownego ksiegowego, okreslony zostal w przyjetym do stosowania
zakresie czynnosci.
[kopia umowy o prace oraz zakres czynnosci glownego ksiegowego z dnia 01.08.2018

r. wraz z umowq na czas okreslony od 01.11.2018r. do 31.12.2018r. : akta kontroli
str. 31-35]

W kontrolowanym okresie glownym ksiegowym byla Pani Celina Sliwka -
zatrudniona na tym stanowisku od dnia 19 maja 2003 r. do dnia 27 lipca 2018r. Zakres
obowiazkow glownego ksiegowego, okreslony zostal w przyjetym do stosowania
zakresie czynnosci.

[kopia umowy oprace z dnia 1 grudnia 1995r. , swiadectwopracy z dnia 27.07.2018
r. zakres czynnosci z dnia 08.01.20l4r. : akta kontroli str. 36-42]

Aktualnie obowiazujacy Statut Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lecznej
nadany zostal uchwala Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Lecznej z dnia 2 lutego 2011
r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu i przyjecia jednolitego tekstu Statutu



Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lecznej. Zgodnie z jego postanowieniami
bezposredni nadzor nad dzialalnosci^ jednostki sprawuje Burmistrz Miasta Leczna.

2. Plan finansowy.

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lecznej, zwany dalej SDS , przy pismie znak
Fn.3024.8.1.2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. otrzymal informacje o ostatecznych
kwotach dochodow i wydatkow jednostki ujetych w uchwale Rady Miejskiej Leczna
Nr XXVIII/154/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budzetu gminy Leczna na
2017 rok.

[kopia ww. pisma z dnia 19stycznia 2017 r. - akta kontroli str. 43-51]
Zgodnie z ww. pismem, Dyrektor SDS zarz^dzeniem budzetowym Nr 3/2017 z dnia
25 stycznia 2017 roku zatwierdzil i przyj'el do realizacji plan finansowy SDS na 2017
rok. Plan finansowy sporz^dzony zostal w terminie, o ktorym mowa w § 8 ust. 5
rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowych i samorzadowych
zakladow budzetowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1542).
Plan wydatkow na zadania z zakresu administracji rzadowej wyniosl 708.300,00 zl,
a zaplanowana kwota byla zgodna z informacje przekazane przez Burmistrza Miasta
Leczna.

Na podstawie informacji z Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego ( pismo
FC.I.3111.8.2017 z dnia 30 stycznia 2017r.) w zwiazku z decyzja budzetowq
Wojewody Lubelskiego z dnia 30 stycznia w sprawie szczegolowego podziahi budzetu
Wojewody Lubelskiego cz.85/06 na rok 2017 - plan dotacji w paragrafie 2010 w
rozdziale 85203 wyniosl 836.880zl, zas dochody w rozdziale 85203 paragraf 2350
wyniosry 10.000,00zl.
Planowane dochody zwi^zane z realizacje zadah z zakresu administracji rzadowej
ujete zostaly w dziale 852, rozdziale 85203, paragrafie 0830 w kwocie 10.000,00 zl.
Kwota powyzsza byla zgodna z informacje przekazane Przez Burmistrza Miasta
Leczna i w trakcie 2017 r. nie uleglazmianie.

[potwierdzenie planu dochodow zzakresu administracji rzqdowej na 2017r. - akta
kontroli str. 52]

Wroku 2017 plan wydatkow na zadania z zakresu administracji rzadowej zwiekszyl
sie o kwote 138.090,00 zl, tj. o 16,32 % do lecznej kwoty 846.390,00 zl.
Zmiany w planie wydatkow SDS dokonywane byry przez Dyrektora SDS zgodnie z
informacjami przekazywanymi przezBurmistrza Miasta Leczna.
Na dzieh 31 grudnia 2017 r. plan wydatkow na zadania z zakresu administracji
rzedowej, z uwzglednieniem ww. zmian, wyniosl w rozdziale 85203 kwote 846.390,00
zl, w tym 9. 510,00 zl z rezerwy celowej poz. 25.

[zarzqdzenie nr 3/2017 z dnia 25.01.2017r. wsprawie zatwierdzenia planow
finansowych wydatkow i dochodow budzetowychjednostki na 2017 r.- akta kontroli

str. 53-58]
[zarzqdzenie nr 71/2017z dnia 28.12.2017r. wsprawie dostosowaniaplanu

fmansowego SDS do dokonanych zmian wbudzecie gminy Leczna- akta kontroli str.
59-64]

[zestawienie zmian planufmansowego - akta kontroli str. 65]



3. Realizacja wydatkow budzetowych.

Na podstawie sprawozdania Rb-50 za IV kwartaly 2017 roku ustalono, ze SDS na
realizacje zadah z zakresu administracji rzedowej poniosl wydatki wkwocie
846.390,00 zl, tj. 100,00 % z zaplanowanej kwoty 846.390,00 zl.
Wydatki poniesione zostafy na:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych w kwocie 946,72 zl,
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 645.037,83 zl,
- pozostale wydatki biezece w kwocie 200.405,45 zl.

[kopia sprawozdania Rb-50 za IVkwartal 2017 r. - akta kontroli str. 66-72]
[wydrukz ewidencji ksiegowej konta 130-01 - akta kontroli str. 73]

[wydruk z ewidencji ksiegowej konta 980- akta kontroli str. 74]
[wydruk z ewidencji ksiegowej konta 223/0001, zestawienie przekazanych srodkow z

Gminy Leczna- akta kontroli str. 75-76]
Kontrole objeto wydatki w kwocie lecznej 351.168,80 zl, (tj. 41,49% calosci
poniesionych w roku 2017 wydatkow w ramach planu fmansowego) w rozdziale
85203, paragrafach:
- 4010 (wynagrodzenia osobowe pracownikow) w kwocie 139.464,53 zl, tj. 26,71 %
poniesionych wydatkow w danej klasyfikacji budzetowej,
- 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 30.036,93 zl, tj. 100 %
poniesionych wydatkow w danej klasyfikacji budzetowej,
- 4110 (skladki na ubezpieczenie spoleczne) w kwocie 87.081,91 zl, tj. 100 %
poniesionych wydatkow w danej klasyfikacji budzetowej,
- 4120 (skladki na Fundusz Pracy) w kwocie 5.776,15 zl, tj. 100 % poniesionych
wydatkow w danej klasyfikacji budzetowej,
- 3020 ( wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeh) w kwocie 946,72 zl tj. 100%
poniesionych wydatkow w danej klasyfikacji budzetowej,
- 4210 (zakup materialow i wyposazenia) w kwocie 19.096,35 zl, tj. 33,25 %
poniesionych wydatkow w danej klasyfikacji budzetowej, (z kwoty wydatkow
57.424,33zl)
- 4260 ( zakup energii ) w kwocie 9.235,16 zl tj. 41,50% poniesionych wydatkow w
danej klasyfikacji budzetowej,
- 4280 ( zakup uslug zdrowotnych) w kwocie 1800,00zl tj. 96,26% poniesionych
wydatkow w danej klasyfikacji budzetowej,
- 4300 (zakup uslug pozostarych) w kwocie 8.145,30 zl, tj. 39,02 % poniesionych
wydatkow w danej klasyfikacji budzetowej, ( z kwoty 20.877,31)
- 4360 (zakup uslug telekomunikacyjnych) w kwocie 1.204,79zl, tj. 38,16 %
poniesionych wydatkow w danej klasyfikacji budzetowej,
- 4400 ( oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garazowe) w kwocie 24.412,92 zl tj. 56,63% poniesionych wydatkow w danej
klasyfikacji budzetowej , ( z kwoty 43.112,86zl)
. 4440 (odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeh socjalnych) w kwocie 20.998,04 zl,
tj. 100 % poniesionych wydatkow w danej klasyfikacji budzetowej,
- 4700 (szkolenia pracownikow niebedecych czlonkami korpusu shizby cywilnej)
wkwocie 2. 770,00 tj. 77,58 % poniesionych wydatkow w danej klasyfikacji
budzetowej. ( z kwoty 3570,53zl)
- 4410 ( podroze sluzbowe krajowe) w kwocie 200,00zl tj. 100% poniesionych
wydatkow w danej klasyfikacji budzetowej.



Regulamin wynagradzania pracownikow SDS zostal ustalony, w okresie objetym
kontrole, przez Dyrektora SDS zarzedzeniem Nr 50/2012 z dnia 19 listopada 2012r. w
sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu regulaminu wynagradzania pracownikow
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lecznej. Regulamin wynagradzania zostal
zmieniony zarzedzeniami Nr 42 z dnia 7.08.2013r, Nr 37A z dnia 01.10.2015r., Nr
45A z dnia 5.10.2016r. oraz Nr 47 z dnia 23.10.2017r.

Jednostka kontrolowana posiada regulamin przyznawania nagrod innych niz
jubileuszowa utworzonych w ramach oszczednosci z planowanego funduszu
wynagrodzeh osobowych SDS w Lecznej ustalony zarzedzeniem Dyrektora SDS nr
47/2016 z dnia 12.10.2016 r. ( od dnia 01.10.2016r.)
Regulamin premiowania zostal opracowany w oparciu o § 4 ust. 2c regulaminu
wynagradzania pracownikow SDS.
Na wynagrodzenia osobowe pracownikow (§ 4010) zaplanowano w 2017 roku kwote
522.142,84 zl, ktora wydatkowana zostala w 100%>.
Szczegolowej kontroli poddano wyplate wynagrodzeh, dodatkow oraz nagrod
czterem losowo wybranym pracownikom na leczne kwote 139.464,53 zl (26,71 %
wydatkow w § 4010).
Na podstawie analizy regulaminu wynagradzania, akt osobowych wybranych
pracownikow i list plac ustalono, ze:
- kwoty miesiecznego wynagrodzenia zasadniczego wynikajece z kategorii
zaszeregowania oraz wysokosc dodatku funkcyjnego mieszcze sie w kwotach
ustalonych w rozporzedzeniu Rady Ministrow z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracownikow samorzedowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 z pozn.
zm.),

- kwota dodatku stazowego jest zgodna z informacjami zawartymi waktach
osobowych pracownikow,
- nagrody uznaniowe zostaly ustalone przez Dyrektora SDS zgodnie z regulaminem
wynagradzania pracownikow SDS i wyplacane pracownikom w prawidlowej
wysokosci.

Wynagrodzenia w kwotach netto zostaly przeslane na konta osobiste pracownikow
w kwotach zgodnych z listami plac.
Podatek od wyplaconych wynagrodzeh odprowadzono do urzedu skarbowego
wterminach okreslonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. opodatku
dochodowym od osob fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z pozn. zm.).

[wydruk z ewidencji ksiegowej (konto 225/01) - akta kontroli str. 77-79]
[Zestawienie listwyplat z tytulu zatrudnienia SDSwLecznej w roku 2017r. - akta

kontroli str. 80-81]
[Zestawienie wynagrodzeh pracownikow podlegajqcych kontroli za 2017r. - akta

kontroli str.82-84]
Kontrole objeto wydatki z tytulu skladek na ubezpieczenie spoleczne naliczanych od
wynagrodzeh, skladek na ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy w zakresie
terminowosci i prawidlowosci poniesienia wydatkow w lecznej kwocie 92.858,06 zl
(w tym: § 4110 w kwocie 87.081,9lzl, § 4120 w kwocie 5.776,15 zl).
Wydatki z ww. tytulow ponoszone byly w kwotach zgodnych ze sporzedzonymi za
poszczegolne miesiece deklaracjami DRA i kwotami wynikajecymi ze sporzedzonych
list plac.



Skladki na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne i skladki na Fundusz Pracy
odprowadzano wterminach okreslonych wart. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13
pazdziemika 1998 r. o systemie ubezpieczeh spolecznych (Dz. U. z2016 r., poz. 963
z pozn. zm.).

[wydruki z ewidencji ksiegowej (konto 130-4110, 4120) - akta kontroli str. 85-86]
Wydatki ujete w klasyfikacji § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) SDS poniosl
w wysokosci 30.036,93zl. Kontroli poddano calosc poniesionych wydatkow z ww.
tytulu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikow zostalo ustalone zgodnie z art.
4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracownikow jednostek sfery budzetowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1144 zpozn. zm.) -
wynagrodzenie roczne ustala sie w wysokosci 8,5% sumy wynagrodzenia za prace
otrzymanego przez pracownika w ciegu roku kalendarzowego, za ktory przysluguje to
wynagrodzenie. SDS wyplacil pracownikom wynagrodzenie roczne w terminie, o
ktorym mowa w art. 5 ust. 2 ww. ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracownikow jednostek sfery budzetowej, tj. w dniu 16 lutego 2017 r.

[wydruk z ewidencji ksiegowej (konto 130-4040) —akta kontroli str. 87]
Wysokosc odpisu na zakladowy fundusz swiadczeh socjalnych (paragraf 4440) zostala
ustalona w kwocie 20.998,04zl, na podstawie kalkulacji sporzedzonej w oparciu
o planowane liczbe osob zatrudnionych w wymiarze 18,17 etatu i kwoty bazowej
w wysokosci okreslonej w art. 5 ust. 2 oraz art. 5f ustawy z dnia 4 marca 1994 roku
o zakladowym funduszu swiadczeh socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z pozn. zm.).
Przelew srodkow na ZFSS zostal dokonany w terminach przewidzianych w art. 6 ust.
2 ww. ustawy o zakladowym funduszu swiadczeh socjalnych. Do 30 wrzesnia 2017
roku przekazana zostaia leczna kwota zaplanowanego odpisu w wysokosci 21.543,44
zl, w tym do 31 maja 2017 roku przekazano kwote stanowiece co najmniej 75 %
rownowartosci odpisu rocznego. Po ustaleniu faktycznego przecietnego stanu
zatrudnienia w SDS (17,71 etatu) ustalono leczne kwote zaplanowanego odpisu
w wysokosci 20.998,04 zl oraz dokonano zwrotu nadplaty odpisu w kwocie 545,40 zl
w dniu 07.12.2017 r.

[wydruk z ewidencji ksiegowej (konto 130-4440) - akta kontroli str. 88]
[kopie kalkulacji zatrudnienia - akta kontroli str. 89-90]

Wydatki objete kontrole w ww- zakresie poniesione zostaly przez SDS w sposob
celowy, w kwotach zgodnych z dokumentacje zrodlowe oraz z zachowaniem
terminow platnosci, z wyjetkiem faktury nr 5305349569/22/0 z dnia 18.10.2017 r. za
telefon i internet w kwocie 147,95 zl z 12 dniowym przekroczeniem terminu platnosci
w/w faktury.
[wyjasnienia Dyrektora SDS z dnia 29.10.2018r. dot,, nieterminowejplatnoscifaktury

za telefon i internet - akta kontroli str. 91]
Szczegolowe informacje dotyczece poszczegolnych dowodow zrodlowych objetych
kontrole zawarto w zestawieniach, ktore zaleczono do akt kontroli.

[zestawienia dowodow zrodlowych objetych kontrolq - akta kontroli str. 92-111]
[wydruki z ewidencji ksiegowej (konto 130) - akta kontroli str. 112-144]

4. Realizacja dochodow i terminowosc ich odprowadzania.

W sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartaly 2017 r. SDS wykazal w rozdziale 85203
(Osrodki wsparcia):
-plan 10.000,00 zl,



-naleznosci 12.866,64 z
- dochody wykonane 11.596,71 zl

[kopia ww. sprawozdania Rb-27ZZ - akta kontroli str. 145-148]
Kontroli poddano prawidlowosc dokonania przypisu naleznosci oraz realizacji
dochodow w pelnej probie.
Dochody zostaly zrealizowane z tytuhi odplatnosci za uslugi swiadczone w SDS.
Na podstawie przedstawionej w toku kontroli ewidencji osob skierowanych do SDS
stwierdzono, ze w poszczegolnych miesiacach 2017 roku liczba uczestnikow
skierowanych do osrodka wsparcia wynosila od 55 do 59 osob.

[Zestawienie danych dot. dzialalnosci statutowej SDS wLecznej w2017 r. - akta
kontroli str. 149]

[zestawienie decyzji dot. osob obciqzonych odplatnosciq zapobyt wSDS, oraz osob
zwolnionych z odplatnosci - akta kontroli str. 150-152]

W badanym okresie do wnoszenia miesiecznych odplatnosci za uslugi swiadczone
przez SDS zgodnie z decyzjami wystawionymi przez Miejski Osrodek Pomocy
Spolecznej w Lecznej , zobowiazanych bylo dwunastu uczestnikow. Badaniem objeto
wszystkie decyzje, z ktorych wynikal obowiazek poniesienia odplatnosci zaprzyznane
ushigi. Analiza decyzji MOPS w Lecznej oraz miesiecznych poleceh ksiegowania
odplatnosci za uslugi sporzadzonych przez SDS wykazala, ze dochody pobierane byly
w wysokosci ustalonej decyzjami.
Kwoty z tytulu odplatnosci za swiadczone uslugi uiszczane byly bezposrednio na
rachunek bankowy SDS.

[wydrukz ewidencji ksiegowej (konto 130-01-0830) - akta kontroli str. 153-162]
[wydrukz ewidencji ksiegowej (konto 221) - akta kontroli str. 163-174]

Kontroli poddano terminowosc odprowadzania pobranych dochodow budzetowych na
rachunek Gminy Leczna.
SDS wLecznej , wkontrolowanym okresie , dochody pobrane z tytulu realizacji zadah
z zakresu administracji rzadowej odprowadzal na rachunek bankowy Gminy Leczna w
terminach okreslonych w Zarzadzeniu Nr 14/2012 Burmistrza Lecznej z dnia 10
lutego 2012r. w sprawie ustalenia terminow przekazywania przez jednostki
organizacyjne Gminy Leczna pobranych dochodow budzetowych zwiazanych z
realizacji zadah z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych j.s.t.

[ kopia zarzqdzenia Burmistrza Lecznej Nr 14/2012 z dnia 10.02.2012r. - akta
kontroli str. 238-241]

Dyrektor SDS wyjasnil, iz ww. dochody przekazywane byly wterminie do kohca
kazdego miesiaca.

[wyjasnienie Dyrektora SDS wlecznej z dnia 23 pazdziernika 2018r. - akta kontroli
str. 175]

SDS pobrane w okresie czterech kwartalow 2017 r. dochody odprowadzal na rachunek
Miasta Leczna w 14 terminach, z ktorych w 12 przypadkach, na laczna kwote
5.323,97 zl (45,91 % przekazanych dochodow) z przekroczeniem terminow
zapewniajacych Gminie Leczna dotrzymanie terminow okreslonych w art. 255 ust. 1
ww. ustawy o finansach publicznych, jednak zgodnie z w/w zarzadzeniem Nr 14/2012
Burmistrz Lecznej z dnia 10 lutego 2012r.

[zestawienie dot. terminow odprowadzania dochodow przez SDS wLecznej na
rachunek Gminy Leczna w2017r. - akta kontroli str. 176-177]

[wydrukz ewidencji ksiegowej (konto 130- 0830) - akta kontroli str. 153-162]
[wydrukz ewidencji ksiegowej (konta 222) - akta kontroli str. 178-181]



r

[wyjasnienie Dyrektora SDSz dnial3 listopada 2018 r. dot. sprawozdah Rb-27ZZ
i sprawozdania Rb-ZN - akta kontroli str. 182]

5. Ewidencja ksiegowa.

Zasady gospodarki finansowej SDS okreslone zostaly w zarzadzeniu Dyrektora SDS
w Lecznej Nr 28 z dnia 31.05.2017r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki
rachunkowosci obowiazujace od dnia 01.01.2017r.( w tym ogolne zasady
prowadzenia ksi^g rachunkowych, metody wyceny aktywow i pasywow, ustalania
wyniku finansowego, system ochrony danych, w tym dowodow ksiegowych, ksi^g
rachunkowych i innych dokumentow stanowi^cych podstawe dokonanych w nich
zapisow, przechowywanie zbiorow, Zakladowy Plan K, instrukcja obiegu o kontroli
dokumentow, instrukcja kasowa, instrukcja w sprawie zasad gospodarowania drukami
scislego zarachowania).
Ewidencja ksiegowa prowadzona jest przez SDS za pomocy programu fmansowo
ksiegowego FKVI firmy Computer Project Union CPU( wersja v.7.08).
Ewidencja wydatkow na zadania z zakresu administracji rzadowej prowadzona jest na
koncie 130-01 z zastosowaniem prawidlowej klasyfikacji budzetowej.
W zakresie planu finansowego wydatkow budzetowych prowadzono ewidencje
pozabilansow^ na koncie 980 w szczegolowosci klasyfikacji budzetowej.
Pobrane dochody budzetowe ewidencjonowano na koncie 130-01 z zastosowaniem
prawidlowej klasyfikacji budzetowej.
Naleznosci z tytulu dochodow budzetowych ujmowano w ewidencji ksiegowej na
koncie 221 z zastosowaniem prawidlowej klasyfikacji budzetowej i analityki wedlug
budzetow oraz wedlug dluznikow.
Dowody dokumentujace operacje gospodarcze objete kontrolg spelnialy wymagania
prawidiowo sporzadzonego dowodu ksiegowego, o ktorym mowa w art. 21 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z pozn. zm.).
Dowody ksiegowe zawieraly opis dokumentowanej operacji gospodarczej, zostaly
sprawdzone pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Wszystkie
dowody ksiegowe zostaly zatwierdzone do zaplaty, zawieraly wskazanie daty
i sposobu zaplaty.

6. Sprawozdawczosc.

Kontroli poddano terminowosc sporz^dzania i przekazywania przez SDS sprawozdah
jednostkowych Rb-50, Rb-27ZZ oraz Rb-ZN za poszczegolne kwartary 2017 r.
Na podstawie pieczeci potwierdzaj^cych wplyw do Urzedu Miasta Leczna ustalono,
ze SDS przestrzegal terminow sporz^dzania i przekazywania sprawozdah
jednostkowych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Finansow z dnia 16 stycznia
2014 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1015 z pozn.
zm.) oraz rozporzadzeniu Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie
sprawozdah jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji finansowych
(Dz. U. z2014 r., poz. 1773) , za wyjatidem sprawozdania Rb-50, Rb-27ZZ, Rb-ZN
za 2 kwartal 2017 r. ktore zostalo przekazane Burmistrzowi Leczna 1 dzieh po
terminie oraz sprawozdanie Rb-50, Rb-ZN za okres 3 kwartalu 2017r. ktore zostalo
przekazane Burmistrzowi Leczna 1 dzieh po terminie.



Dyrektor SDS w Lecznej zlozyla wyjasnienia dotyczace nieterminowego
przekazywania sprawozdah budzetowych.

[zest, terminow sporzqdzenia iprzekazania sprawozdah - akta kontroli str. 183]
[wyjasnienia Dyrektora SDSz dnia 17.10.2018 r. dotyczqce nieterminowosci

sprawozdah - akta kontroli str. 184]
Kontroli poddano rzetelnosc wykazywanych danych przez SDS w sprawozdaniach
jednostkowych Rb-50, Rb-27ZZ oraz Rb-ZN za poszczegolne kwartaly 2017 r.
W sprawozdaniu Rb-27ZZ za okres I kwartahi 2017 r. wykazano dane niezgodne z
ewidencja ksiegow^ w zakresie naleznosci (rubryka 5 sprawozdania) - jednostka
wykazala w sprawozdaniu kwote 4.212,92 zl, z ewidencji ksiegowej jednostki wynika
kwota 4.283,63zl - roznica w kwocie 70,71 zl.
W sprawozdaniu Rb-27ZZ za okres II kwartahi 2017 r. wykazano dane niezgodne z
ewidencja ksiegow^ w zakresie naleznosci - jednostka wykazala kwote o kwote
6.863,25 zl, z ewidencji ksiegowej jednostki wynika kwota 6.945,19 zl. - roznica
w kwocie 81,94 zl.

W sprawozdaniu Rb-27ZZ za okres III kwartahi 2017 r. wykazano dane niezgodne
z ewidencja ksiegow^ w zakresie naleznosci -jednostka wykazala kwote 9.629,37 zl,
z ewidencji ksiegowej jednostki wynika kwota 9.711,31 zl - roznica w kwocie 81,94
zl.

W sprawozdaniu Rb-27ZZ za okres IV kwartahi 2017r. wykazano dane niezgodne
z ewidencja ksiegowa w zakresie naleznosci -jednostka wykazala kwote 12.866,64 zl,
z ewidencji ksiegowej jednostki wynika kwota 12.948,58 zl - roznica w kwocie 81,94
zl.

W sprawozdaniu Rb-27ZZ za okres I kwartahi 2017 r. wykazano dane niezgodne z
ewidencja ksiegowa jednostki w zakresie saldo kohcowe - naleznosci pozostale do
zaplaty (rubryka 9 sprawozdania)-jednostka wykazala kwote 1.456,07 zl, z ewidencji
ksiegowej wynika kwota 1.526,78 zl - roznica w kwocie 70,71 zl.
W sprawozdaniu Rb-27ZZ za okres II kwartahi 2017 r. wykazano dane niezgodne z
ewidencja_ ksiegowa jednostki w zakresie saldo kohcowe - naleznosci pozostale do
zaplaty (rubryka 9 sprawozdania)- jednostka wykazala kwote 1.209,20 zl, z ewidencji
ksiegowej wynika kwota 1.279,91 zl- roznica w kwocie 70,7 lzl.
Wsprawozdaniu Rb-27ZZ za okres III kwartahi 2017 r. wykazano dane niezgodne z
ewidencja ksiegow^ jednostki w zakresie saldo kohcowe - naleznosci pozostale do
zaplaty (rubryka 9 sprawozdania)- jednostka wykazala kwote 1.349,08 zl, z ewidencji
ksiegowej wynika kwota 1.419,79 zl - roznica w kwocie 70,7lzl.
W sprawozdaniu Rb-27ZZ za okres IV kwartahi wykazano dane niezgodne z
ewidencja ksiegow^ jednostki w zakresie saldo kohcowe - naleznosci pozostale do
zaplaty (rubryka 9 sprawozdania)- jednostka wykazala kwote 1.349,08 zl, z ewidencji
ksiegowej wynika kwota 1.419,79 zl - roznica w kwocie 70,7lzl.
Dyrektor SDS potwierdzil w/w ustalenia kontroli w wyjasnieniu zlozonym w dniu 13
listopada2018r.
Powyzszymi dzialaniami naruszono § 9 ust. 2 ww. rozporzadzenia wsprawie
sprawozdawczosci budzetowej, poprzez wykazanie w ww. sprawozdaniach danych
niezgodnych z ewidencja ksiegowa^

[Wyjasnienia z dnia 13.11.2018 r. dotyczqce sprawozdah Rb-27ZZza okres I, II, IIIi
IVkwartat 2017r. orazsprawozdania Rb-ZN za 1 kwartal 2017r. - akta kontroli str.

182]



Sprawozdania Rb-50 oraz Rb-ZN za poszczegolne kwartaly 2017 r. zostaly
prawidlowo sporzadzone pod wzgledem formalnym i rachunkowym, dane wykazano
w sprawozdaniach na podstawie ewidencji ksiegowej , z wyjatidem sprawozdania
Rb -ZN za okres I kwartalu 2017r. gdy jednostka nie wykazala naleznosci w kwocie
100,00 zl z tytulu naleznosci z zakladu ubezpieczeh spolecznych (ewidencja konta
229-001-4010- skladka zdrowotna).
Niewykazanie przez SDS naleznosci w/w sprawozdaniu jest niezgodne z § 2 ust.2
rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 201Or. w sprawie sprawozdah w
zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773)

[kopie ww. sprawozdah Rb-50 za okres I, II, III kwartalu 2017 r. - akta kontroli str.
185-205]

[wydruk z ewidencjiksiegowej konta 130 -01 - akta kontroli str. 206-208]
[ wydruk z ewidencji ksiegowej konta 980 - akta kontroli str. 209-211]

[kopie ww. sprawozdah Rb-27ZZza okres I, II, III kwartalu 2017 r. - akta kontroli
str. 212-223]

[kopie sprawozdah Rb-ZN za okres I, II, III, IVkwartalu 2017 r. - akta kontroli str.
224-231]

[wydruki z ewidencji ksiegowej (konto 222) - akta kontroli str. 178-181]
[wydruki z ewidencjiksiegowej (konto 221) - akta kontroli str. 232-236]

[ Wydruk z ewidencjiksiegowej konta 229-01-4010-01/00002 skladka na
ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeh - akta kontroli str. 237]

IV. Wnioski i zalecenia pokontrolne:
Przedstawiajac powyzsze ustalenia, w celu wyeliminowania stwierdzonych w toku
kontroli nieprawidlowosci i uchybieh , zaleca sie:
1. Terminowo odprowadzac dochody budzetowe nalezne budzetowi pahstwa
zwiazane z realizacji zadah z zakresu administracji rzadowej Gminie Leczna w
terminie okreslonym w art. 255 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych.
2. Terminowo przekazywac jednostkowe sprawozdania budzetowe RB-50 i RB-27ZZ
jednostce samorzadu terytorialnego.
3. Wykazywac w jednostkowych sprawozdaniach Rb-27ZZ, RB-ZN dane wynikajace
z ewidencji ksiegowej.

V. Pozostale informacje i pouczenia:

W zwiazku z przedstawionymi zaleceniami oczekuje od Pani Dyrektor w terminie
15 dni od dnia otrzymania wystapienia pokontrolnego informacji o wykonaniu
zaleceh, a takze o podjetych dzialaniach lub przyczynach ich niepodjecia.
Jednoczesnie informuje, ze od wyst^pienia pokontrolnego nie przysluguj^ srodki
odwolawcze.
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