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					Katowice,  12.10.2009r.
		KN.0913 - 38/09


			Pani
				Iwona Dorda
			Dyrektor
			Wojewódzkiej Specjalistycznej
			Przychodni Stomatologicznej
			w Katowicach


						Wystąpienie pokontrolne


Na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), 
- art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 528/248/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.03.2009r. 
pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią jednostce w zakresie gospodarki finansowej za 2008r. oraz bieżącej, w tym 5% wydatków za lata 2008-2009.
Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 07.09.2009r. 

	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe, co jest niezgodne z przepisem art. 44 ustawy z dnia  30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
Zgodnie z w/w przepisem kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej i może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej jedynie pracownikom jednostki,

pkt 1.11.  str. 3 protokołu kontroli oraz załącznik nr 1 do protokołu;

2. Brak stanowiska Głównego Księgowego, co jest niezgodne ze standardami kontroli finansowej. Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych, obok kierownika, odgrywa istotną rolę w realizacji kontroli finansowej. Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych główny księgowy oprócz prowadzenia rachunkowości wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Tego typu kontroli nie zapewniają biura rachunkowe,
	
	pkt 1.11.  str. 3 protokołu kontroli oraz załącznik nr 1 do protokołu;

3. Nieprawidłowe ujęcie w bilansie za 2008r. wynikających z ewidencji księgowej należności oraz zobowiązań. Wynikające z ewidencji księgowej należności na dzień 31.12.2008r. wynosiły 183.937,09zł. W bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2008r. kwota wykazanych należności wyniosła 183.459,45zł. Wynikające z ewidencji księgowej zobowiązania na dzień 31.12.2008r. wynosiły ogółem 91.037,09zł, natomiast kwota zobowiązań wykazana w bilansie wyniosła 90.559,45zł. Powyższe rozbieżności wynikały z nieujęcia w bilansie po stronie zobowiązań kwoty 477,64zł stanowiącej zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i ujęcia jej po stronie należności jako ich zmniejszenie. Naruszono tym art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

pkt 3.  str. 8 - 9 protokołu kontroli oraz załączniki nr 2 - 4 do protokołu.

Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:
1. Utworzyć stanowisko Głównego Księgowego mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych oraz standardy kontroli finansowej;
2. Prawidłowo ujmować w bilansie należności i zobowiązania wynikające z ewidencji księgowej.
Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.






