Katowice, dnia 17.12.2010r.                 

KNZK. 0913-54/10


Pani 
Jolanta Kopiec 
Dyrektor
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
w Chorzowie


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.), 	
- Regulaminu kontroli instytucjonalnej wydziałów, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych oraz innych podmiotów, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 725/363/III/2010 z dnia 1 kwietnia 2010r. Zarządu Województwa Śląskiego,
pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził 
w kierowanej przez Panią jednostce kontrolę gospodarki finansowej za lata 
2008-2009, w tym 5 % wydatków. 						
Dokonane ustalenia zostały zawarte w protokole podpisanym w dniu 29.10.2010r.
Stwierdzono następujące nieprawidłowości.					
1. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości 	
(Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.):
	art. 20 ust. 1 poprzez zaniechanie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych 
w 2008 roku na konto 800 (Fundusz jednostki) wartości otrzymanej koncesji 
na działalność statutową w kwocie 12.200,00 zł i środków trwałych w kwocie 2.594,68 zł, stanowiących pierwsze wyposażenie,			
 - pkt I.1.2. str. 1-2 protokołu kontroli, pkt II.5.2.2. str. 19 protokołu kontroli, zał. Nr 1 i Nr 14 do protokołu kontroli;			
	art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 poprzez nieprzeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w formie uzyskania od Banku Zachodniego WBK potwierdzenia sald rachunków bankowych na koniec 2008 i 2009 roku 
oraz nieprzeprowadzenie spisu z natury gotówki na koniec 2008 roku. Wskutek zaniedbania w 2008 roku wykazano w księgach rachunkowych kwoty niezgodne ze stanem końcowym na rachunku wydatków budżetowych o 0,06 zł (saldo rachunku bankowego nr 63 1090 1186 0000 0001 0968 1070 na dzień 31.12.2008r. wynosiło 0,52 zł, a saldo konta 130-02 wynosiło 0,58 zł) 

i na rachunku dochodów własnych o 118,12 zł. Za 2009 rok brak wyciągu bankowego dotyczącego obrotów na rachunku środków socjalnych z dnia 29 
i 30.12.2009 roku,			
- pkt II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.2.4 str. 9-12 protokołu kontroli, 
zał. Nr 4, 5, 6, 8 do protokołu kontroli;
	art. 21 ust. 1 pkt 6 poprzez niezamieszczanie na dowodach księgowych dokumentujących wydatki sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych, 
- pkt 4.3. str. 17 protokołu kontroli;
	art. 21 ust. 1 pkt 5 i 6  poprzez  niezamieszczenie w dowodzie OT-17  z dnia 18.12.2008r.    podpisu   wystawcy   niniejszego   dowodu,    polecenia  jego zaksięgowania, stopy umorzenia, podpisu osoby sprawdzającej pod względem   formalno-rachunkowym i zatwierdzającej, 
- pkt 5.1.1. str. 18 protokołu kontroli;

2. Naruszenie przepisów załącznika nr 2 do 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.) poprzez niestosowanie w 2008-2009 roku zapisów na koncie 130-02 „Rachunek bieżący wydatków” zgodnie z zasadą czystości obrotów, polegającą na wprowadzaniu technicznego zapisu ujemnego (po obydwu stronach konta) w sytuacji błędnych zapisów, zwrotów i nadpłat, 		
- pkt II.4.2.1., II.4.2.2. str. 16-17 protokołu kontroli, zał. Nr 12 do protokołu kontroli.  
Mając na względzie powyższe zalecam:
1. Wprowadzać do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu, każde zdarzenie gospodarcze, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.
2. Przeprowadzać inwentaryzację środków pieniężnych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
3. Dokonywać dekretacji na dokumentach księgowych na kontach syntetycznych 
i analitycznych oraz zamieszczać na dokumentach OT wszystkie wymagane ustawą 
o rachunkowości dane.
4. Przestrzegać zasady zachowania czystości obrotów na koncie 130 (Rachunek bieżący wydatków).
Sprawozdanie o sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 	
Jednocześnie informuję, że opisana w pkt 1 nieprawidłowość w zakresie nieprzeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).



