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							Katowice,  21.10.2010 r.
		KNZK.0913 - 46 /10


				
				
				Pani
					Magdalena Chawuła
				Dyrektor
				Biura Regionalnego
				Województwa Śląskiego
				w Brukseli

		
			Wystąpienie pokontrolne


	Na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), 
- Regulaminu kontroli instytucjonalnej wydziałów, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych oraz innych podmiotów, stanowiącego załącznik do uchwały nr 725/363/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r.
pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Jednostce w zakresie gospodarki finansowej za rok 2009, w tym  5% wydatków.
Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 13.09.2010 r. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

	Wykazanie w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r. danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, czym naruszono §9 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 27.06.2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 
Nr 115, poz. 781 z późń. zm.), obecnie §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03.02.2010r., (Dz. U. Nr 20, poz. 103), zgodnie z którym kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Różnica stanowi kwotę 415,26 zł,

	
pkt 3.2., str. 6-7 protokołu kontroli oraz załącznik nr 3 do protokołu;

	Nieterminowe uregulowanie składek na: ubezpieczenia społeczne (13.389,53 zł), ubezpieczenie zdrowotne (3.492,93 zł) oraz  Fundusz Pracy (1.101,93 zł) za miesiąc kwiecień 2009 r. Powyższe zobowiązania uregulowane zostały 7 dni po terminie - termin płatności 05.05.2009 r., zapłata 12.05.2009 r. Tym samym naruszono art. 47 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), 
art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 3 pkt 3 obowiązującej do dnia 31.12.2009 r.  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), obecnie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.). W dniu 12.05.2009 r. wraz z należnością główną zostały zapłacone odsetki od nieterminowej wpłaty w kwocie 41,81zł. Kwotę zapłaconych odsetek Główna Księgowa wpłaciła z własnych środków finansowych do kasy Biura,


pkt 6, str. 8-9 protokołu kontroli oraz załącznik nr 5 do protokołu;

	Niebieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, poprzez wprowadzenie do nich 
w marcu 2009 r. wydatków poniesionych w okresie od stycznia do lutego 2009 r., udokumentowanych wyciągami bankowymi od nr 1/2009 do 18/2009, co jest niezgodne z art. 20 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości  (Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn zm., obecnie Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)


pkt 6, str. 9 protokołu kontroli oraz załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:

1) W sprawozdaniach budżetowych wykazywać dane zgodne z ewidencją księgową.
2) Regulować zobowiązania finansowe wobec ZUS w terminach ich wymagalności.
3) Prowadzić księgi rachunkowe na bieżąco  oraz wprowadzać do nich wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.

Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że nieprawidłowości opisane w punktach 1 oraz 2 niniejszego wystąpienia mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone odpowiednio w art. 18 pkt 2 oraz w art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17.12.2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.).
W związku z tym, zostanie skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o niniejszych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych. 

