Katowice, 10 lutego 2016 r.
KA-ZK.1711.00002.2016
KA-ZK.KW-00009/16

							Pan	
Zbigniew Cierniak
Dyrektor
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny
w Koszęcinie
		
				Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.),
- Regulaminu kontroli instytucjonalnej komórek organizacyjnych Urzędu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2167/284/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 września 2013 r. ze zm.,
pracownicy Wydziału Kontroli i Audytu przeprowadzili kontrolę w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie w zakresie gospodarki finansowej za lata 2014-2015. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 5.02.2016 r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przy zawieraniu umów rodzących skutki finansowe jako osoby reprezentujące Zespół wpisywano każdorazowo Dyrektora i Głównego Księgowego, co jest niezgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Statucie Zespołu oraz w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych. 
Zgodnie z zapisem zawartym w § 11 Statutu oraz w rozdz. III Instrukcji Umowy, zamówienia, faktury  „Do składania oświadczeń woli w imieniu Zespołu w zakresie praw i  obowiązków majątkowych i finansowych uprawniony jest jednoosobowo dyrektor Zespołu lub osoba przez niego upoważniona. Oświadczenia te wymagają kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej”,
- pkt 2.4 str. 9-10 protokołu kontroli;

2. Nieujmowanie w ewidencji księgowej naliczanych odsetek za opóźnienia w zapłacie należności i nieobciążanie tymi odsetkami Dłużnika.
Zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 1 do Polityki rachunkowości obowiązującej w Zespole, odsetki nalicza się powyżej trzykrotnej wartości przesyłki listem poleconym.
W 2014 r. naliczono odsetki wobec 20 kontrahentów na łączną kwotę 1.334,61 zł, w  2015 r. wobec 21 kontrahentów na łączną kwotę 2.262,90 zł.

Powyższym działaniem naruszono art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), zgodnie z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym,
- pkt 2.1 str. 7 protokołu kontroli.
Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:
1.1. W zawieranych umowach,  w sposobie reprezentacji Zespołu wpisywać osoby do tego upoważnione.
1.2. Przedkładać Głównemu Księgowemu umowy rodzące skutki finansowe w celu kontrasygnaty; 

2.1. Naliczone ww. odsetki ująć w ewidencji księgowej. 
2.2. Niezwłocznie wystawić noty odsetkowe i  obciążyć nimi dłużników, zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.121 z późn. zm.);

3. W przypadku opóźnień w zapłacie należności wystawiać noty odsetkowe i ujmować je w ewidencji księgowej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości;

4. Przestrzegać wewnętrznych procedur wprowadzonych zarządzeniami Dyrektora Zespołu.

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












