





Katowice, dnia 16 grudnia 2009 r.
	KN. 0913 – 40/2009
			
					Pan
									Roman Targosz
									Dyrektor  
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
									w Bielsku-Białej


Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie:
–	 art. 41 ust. 1 i ust. 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 marca 2009 r., 

pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie gospodarki finansowej za 2008 rok i 8 miesięcy 2009 roku, 
w tym 5 % wydatków. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 			

1. Naruszenie przepisów art. 24 ust. 4 w związku z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29.09.1994r. roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, obecnie: Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223) z późn. zm.) przez nieopatrywanie rozliczanych w kasie faktur datami otrzymania gotówki przez osoby je przedkładające, czym naruszono wymóg sprawdzalności ksiąg rachunkowych. Przykładowo dotyczyło to faktur odnotowanych 
w raportach kasowych nr 10/2009 z okresu od dnia 01.04.2009r. 
do 12.04.2009r. i nr 15/2009 z okresu od dnia 19.05.2009r. 
do 31.05.2009r. za paliwo, znaczki pocztowe i artykuły gospodarcze. 
W zarządzeniach dyrektora w zakresie sporządzania i kontroli dokumentów księgowych nie uregulowano tej kwestii,
                            - pkt II.1.6. str 5 protokołu kontroli;

2. Naruszenie przepisów art. 44 oraz 47 ust.3 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przez niepodanie w Regulaminie kontroli wewnętrznej sposobów udokumentowania przeprowadzenia procedur kontrolnych i wykorzystania ich wyników. Ponadto, z uwagi na to, iż zgodnie ze Standardami kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych zawartymi w komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30.06.2006r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58) pracownicy powinni mieć przedstawione na piśmie zakresy ich obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności - to posiadanie przez Głównego Księgowego jednostki zakresu obowiązków i odpowiedzialności (z dnia 09.10.2003r.), sporządzonego 
na podstawie nieobowiązujących przepisów, nie można uznać za prawidłowe w aspekcie właściwego funkcjonowania systemu kontroli, zwłaszcza że część zapisów zawartych w tym zakresie obowiązków i odpowiedzialności, jak np. sporządzanie planów finansowych środków specjalnych nie odpowiada już aktualnemu stanowi prawnemu,
-pkt I.5.2., pkt I.8., pkt II.6.1. str 3, str 11 i zał. Nr 2 protokołu kontroli;

3. Naruszenie przepisów art. 35b ust. 1 pkt 5 w/w ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 3 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) w zakresie aktualizacji należności za sprzedaż wydawnictw. Zgodnie ze sprawozdaniem bilansowym sporządzonym na koniec 2008 roku należności wykazano w kwocie 4.428,07 zł. Pochodziły one z lat 1999-2008 i dotyczyły kwot jednostkowych od 8,30 zł do 203,21 zł od jednostek organizacyjnych i osób fizycznych.  Należności za poszczególne lata wynosiły:
1999r.  –  119,40 zł,
2000r.  –  141,63 zł,
2001r.  –  499,61 zł,
2002r.  –  543,60 zł,
2003r.  –  105,60 zł,
2004r.  –  141,64 zł,
2005r.  –  178,56 zł,
2006r.  –     54,00 zł,
2007r.  –   576,74 zł,
2008r.  –2.067,29 zł.
Mając na uwadze małe kwoty jednostkowych należności oraz fakt, że odbiorcy, mający zadłużenie z okresu 1999-2004 nie figurują wśród dłużników za lata 2005-2008, możliwość ściągalności powyższych należności wydaje się wątpliwa. Wobec tego kwoty nieściągalne i przeterminowane powinny zostać wyksięgowane z ksiąg rachunkowych,  
- pkt 2.1. str 6 i zał. Nr 3 protokołu kontroli;

4. Naruszenie postanowień § 4 ust. 4 pkt 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, zgodnie z którym podpis głównego księgowego jest obowiązkowy na każdym dokumencie finansowym lub zobowiązaniu majątkowym, przez niepodpisanie przez Głównego Księgowego części umów o dzieło i umów zlecenia zawartych w 2009 roku, 
   - pkt II.4.2. str 10 protokołu kontroli;

5. Naruszenie przepisów art. 108 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez zawieranie przez Wicedyrektora (który posiadał upoważnienie Dyrektora do podpisywania dokumentacji finansowej tylko w razie jego nieobecności) z Dyrektorem placówki umów zlecenia na wykonanie na rzecz WOM czynności technicznych przy wydawaniu broszur. Zgodnie z treścią w/w przepisu pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy.  
Ponadto działanie to było niezgodne z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 18.01.2005r. zakazującą wykonywania przez dyrektorów odpłatnych dodatkowych zajęć w prowadzonych przez siebie placówkach, na którą powołał się Wydział Edukacji 
i Nauki, w przedstawionym w przedmiotowej sprawie stanowisku z dnia 17.11.2009r. 
Z powyższych względów zawarcie takich umów było niedopuszczalne. Dokonanie w tej sytuacji wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 z późn. zm).
Koszty zleceń dla Dyrektora tylko przy edycji poradnika „Wiadomości przedszkolaka” wyniosły za okres 2008 roku i pierwszego półrocza 2009 roku około 10.000,00 zł, 	
- pkt II.4.1. str 8-9 oraz zał. Nr 5 i Nr 6 protokołu kontroli.				

Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:					
1. Uregulować w wewnętrznych instrukcjach oraz przyjąć do stosowania wymóg wpisywania na dokumentach księgowych dat odbioru gotówki z kasy przez osoby  kwitujące jej odbiór.		
2.1. W Regulaminie kontroli wewnętrznej zawrzeć zapisy dotyczące sposobu udokumentowania przeprowadzenia przyjętych procedur kontroli finansowej. 
2.2. Zaktualizować zakres obowiązków i odpowiedzialności Pani Haliny Szubert, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących placówkę przepisów prawnych.	
3. Rozważyć wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych należności nieposiadających już cech realności za przekazane klientom publikacje oraz na bieżąco analizować i aktualizować stan należności.
4. Zwiększyć nadzór w zakresie obowiązkowego podpisywania przez Głównego Księgowego (lub też przez upoważnioną przez niego osobę) umów o dzieło bądź zlecenia.							
5. Zaniechać realizowania na rzecz placówki umów zlecenia. 
								

Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń proszę złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.		

Opisana w punkcie 5 nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 11 ust.1 ustawy 
z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w związku z tym zostanie skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 		




