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Bożena Bucka
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS
w Katowicach


	Wystąpienie pokontrolne
Na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                       o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. 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.,
pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanej przez Panią jednostce w zakresie wybranych zagadnień z gospodarki finansowej za lata 2010 – 2011. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 10.02.2012 r. 
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.                        o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 , poz. 1223 z późn. zm.), tj.:          – art. 24 ust. 1., zgodnie z którym księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, tj. dokonane w nich zapisy mają odzwierciedlać stan rzeczywisty poprzez zaewidencjonowanie posiadanych środków        na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2010 r. w łącznej kwocie 535 999,43 zł jako stan zerowy z równoczesnym zmniejszeniem funduszu jednostki; w wyniku tych księgowań wykazany w sprawozdaniu Rb-34 za 2010 r. i bilansie na dzień 31.12.2010 r. zerowy stan środków pieniężnych był zgodny z ewidencją księgową, ale dane w ewidencji księgowej             i wykazane w sprawozdaniach budżetowych i finansowych były niezgodne 
ze stanem faktycznym,           									pkt II.2. str. 7 protokołu kontroli;
– art. 20 ust. 2, zgodnie z którym podstawą zapisów w księgach rachunkowych operacji gospodarczych są dowody księgowe stwierdzające ich dokonanie poprzez ujęcie w ewidencji księgowej jako zobowiązań jednostki wartości umów zawartych pod koniec grudnia 2010 r. na kwotę 134 855,00 zł na realizację szkoleń                   w I półroczu 2011 r., płatnych po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku. W rozumieniu przepisów o rachunkowości podstawą zapisów w ewidencji (na kontach rozrachunkowych) jest rachunek (faktura).		 Kwotę tę następnie wykazano w sprawozdaniu Rb-34 za 2010 r. w pozycji „Zobowiązania”,											pkt II.2. str. 7 protokołu kontroli;					         
– art. 22 ust. 1, określającego, że dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują poprzez: 										           a) podanie na fakturze nr F-003004/2010 za szkolenie z dnia 7 grudnia 2010 r.          w warunkach płatności numeru rachunku bankowego, który został otwarty   3.01.2011 r., 									        b) podanie na fakturze za szkolenie nr F- 003145/2010 z dnia 15.12.2010 r. terminu płatności do 10.11.2010 r.,										pkt II.2. str. 7 – 8 protokołu kontroli; 				       
2. Naruszenie przepisu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia              27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) zobowiązującego kierowników jednostek do sporządzania sprawozdań budżetowych rzetelnie i prawidłowo poprzez wykazanie                        w sprawozdaniu Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych za 2010 r. danych niezgodnych ze stanem faktycznym, tj.:				       a) w części „Wydatki” sprawozdania Rb-34 w § 2400 wykazano wydatki w kwocie 535 999,43 zł jako przekazaną do budżetu nadwyżkę dochodów własnych, mimo że środki te pozostały na rachunkach bankowych jednostki,				       b) w pozycji „Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego” wykazano „0”, mimo że jednostka posiadała na rachunku bankowym RDW środki   w kwocie 535 999,43 zł, 			. 							pkt II.2. str. 5 – 7 protokołu kontroli;
3. Naruszenie przepisu § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.  w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) poprzez sporządzenie sprawozdania budżetowego z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku gromadzącym dochody za rok 2011 na formularzu Rb-34 zamiast na druku Rb-34S,
pkt II.4. str. 9;
4. Naruszenie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) przy dokonywaniu zamknięcia rachunku dochodów własnych poprzez:		          – nieprzekazanie do budżetu jednostki zobowiązań występujących na 31.12.2010 r.,  – dokonywanie operacji gospodarczych (opłata prowizji bankowej, przyjmowanie wpłat i przekazywanie ich na rachunek pomocniczy) na tym rachunku do dnia 7.01.2011 r.,												pkt II.3. str. 8 protokołu kontroli;
5. Naruszenie art. 38 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych   (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) a od 1.01.2010 r. art. 48 ustawy z dnia         27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez zawarcie w dniu 3 lipca 2007 r. umowy z ING Bank Śląski na prowadzenie otwartego konta oszczędnościowego, a następnie lokowanie na tym rachunku środków finansowych przekazanych z rachunku dochodów własnych celem uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu odsetek. Na dzień 1.01.2010 r. stan środków na rachunku oszczędnościowym wynosił 410 678,41 zł, uzyskano odsetki  w kwocie 14 245,14 zł, dnia 19.11.2010 r. zwrócono na rachunek dochodów własnych kwotę 50 000,00 zł i na dzień 31.12.2010 r. stan środków na rachunku oszczędnościowym wynosił 374 923,55 zł. Dnia 12.04.2011 r. na rachunek ten przekazano 80 000,00 zł z wydzielonego rachunku dochodów, którą to kwotę zwrócono: dnia 17.10.2011 r. – 70 000,00 zł i dnia 19.12.2011 r. – 11 683,35 zł,      tj. pozostałą kwotę wraz z odsetkami,
pkt II.5 str. 10 protokołu kontroli;

6. Naruszenie zapisów uchwały nr III/56/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego    z dnia 22 września 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego w związku z art. 223 ust.1 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez przyjęcie na wydzielony rachunek gromadzący dochody wpływów nie wyszczególnionych w tej uchwale tj. odsetek od dokonywanych lokat,				pkt II.5 str.10 protokołu kontroli;
Nieprawidłowość ta może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114            z późn. zm.). W związku z wejściem w życie z dniem 11 lutego 2012 r. nowelizacji tej ustawy, zgodnie z którą nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, a w myśl art. 24 ust.1 tej ustawy stosuje się ustawę nową – nie sporządza się zawiadomienia do RDFP. 
7. Wystawianie faktur za zrealizowane usługi szkolenia w kilku różniących się od siebie egzemplarzach, np. na egzemplarzu faktury nr F-003004/2010 przechowywanym w zbiorze wystawionych faktur podano termin płatności              do 15.03.2011 r., natomiast na innym egzemplarzu faktury o tym samym numerze dołączonej do potwierdzenia salda rozliczeń z kontrahentem widnieje termin płatności do 28.12.2010 r., podobnie na egzemplarzu faktury nr F-002972/2010        z dnia 6.12.2010 r. przechowywanym w zbiorze faktur podano termin płatności                 do 15.03.2011 r., a na drugim egzemplarzu faktury o tym samym numerze dołączonej do potwierdzenia salda rozliczeń z kontrahentem widnieje termin płatności do 20.12.2010 r., 
pkt II.2. str. 7 – 8 protokołu kontroli.

Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:
1. Księgi rachunkowe prowadzić przestrzegając przepisów ww. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

2. Sprawozdania budżetowe sporządzać zgodnie z zasadami określonymi                    w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). 	

3.	Gospodarkę finansową prowadzić zgodnie z przepisami ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak również  przepisami wykonawczymi.
	          
4. Stosować się do uchwał organu prowadzącego.

5. Dowody księgowe własne wystawiane w kilku egzemplarzach sporządzać jako dokumenty jednobrzmiące. 


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



