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Kalisz, dnia 6 maja 2015 r.
Dokumentacja z przebieKu kontroli

Jednostka kontrolowana: Miejski Zarzad Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.

Rodzaj kontroli: kontrola kompleksowa

Zakres kontroli:
Kontrole kompleksowa przeprowadzono w zakresie:
• planu finansowego na rok 2014 i jego wykonania, w tym zgodnosci danych sprawozdania z
danymi ewidencji ksiegowej;
• wynagrodzen osobowych pracowników;
• srodków trwalych i pozostalych srodków trwalych;
• planu remontów i jego realizacji;
• planu inwestycji i jego realizacji;
• naleznosci i windykacji;
• zobowiazan.

Okres obj~ty kontrola: - 2014 rok (w razie koniecznosci inne lata)
Termin przeprowadzenia

kontroli: od 07.01.2015 r. do 11.02.2015 r.

Narada pokontrolna odbyla si~ w dniu: 03.03.2015 r.
Zalaczniki:
I) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Szymczak Karolina
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Wystapienie pokontrolne

Pan
Wojciech Bachor
Dyrektor
Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkal
{-'0'(IJ

w Kaliszu
~rkw.
Ilosc

Dzialajac
w

Kaliszu

na podstawie

wprowadzonego

27 pazdziernika
przeprowadzona
Budynków

,li,;,

§ 26 ust. l Regulaminu
Zarzadzeniem

2006 r. ze zm. informuje,

Nr

kontroli

474/2006

instytucjonalnej

Prezydenta

ze kontrola kompleksowa

Urzedu Miejskiego

Miasta

obejmujaca

Kalisza

z

dnia

glównie rok 2014,

przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu, w Miejskim Zarzadzie

Mieszkalnych

w Kaliszu,

wykazala

dokumentów, które sa wynikiem nieprzestrzegania

nieprawidlowosci

i uchybienia

w badanej

próbie

przepisów:

- Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z pózno zm.),
~

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pózno zm.),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pózno zm.),
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pózno zm., Dz. U. z
2014 r. poz. 121 j.t., Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pózno zm.),
- Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania

cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z

pózno zm., Dz. U. z 2014 r. poz. 101 j.t., Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z pózno zm.),
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z pózno zm., Dz. U. z 2014
r. poz. 1502j.t.),
- Rozporzadzenia

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 20 lOr. w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci

oraz planów

kont dla budzetu

panstwa,

budzetowych,

samorzadowych

zakladów

budzetów

jednostek

budzetowych,

samorzadu

panstwowych

terytorialnego,
funduszy

panstwowych jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej
z 2013 r. poz. 289 j.t.),

jednostek

celowych

oraz

Polskiej (Dz. U.

.

O

- Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 119),
- Uchwaly Nr LVI/751/201O Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 pazdziernika 2010 r. w sprawIe
szczególowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w splacie naleznosci pienieznych o charakterze
cywilnoprawnym przypadajacych Kaliszowi - Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom
podleglym, warunków dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowic
bedzie pomoc publiczna oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg (Dz. Urz. Woj.
W1kp.z 2010 r. Nr 264 poz. 5036 z póznozm.),
- Zarzadzenia Nr 6/2012 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia
02.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego "Instrukcji dokumentacji przyjetych zasad
rachunkowosci - polityka rachunkowosci dla Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych",
- Zarzadzenia Nr 011.03.2014 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia
26.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji dokumentacji przyjetych zasad rachunkowosci polityka rachunkowosci dla Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych", "Instrukcji inwentaryzacyjnej
Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych" oraz "Instrukcji kasowej Miejskiego Zarzadu Budynków
Mieszkalnych",
- Zarzadzenia Nr 5/2011 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia
l O maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Miejskim Zarzadzie Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu z póznozm.,
- Zarzadzenia Nr 011.05.2014 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynku Mieszkalnych w Kaliszu z dnia
25.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Miejskiego Zarzadu
Budynków Mieszkalnych" z póznozm.,
- Zarzadzenia Nr 11/2009 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia
2 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego
Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu,
- Zarzadzenia Nr 26/2010 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia
07.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu i procedur windykacji naleznosci z tytulu oplat za
uzywanie lokali mieszkalnych i uzytkowych Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu,
- Zarzadzenia Nr 011.08.2014 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia
25.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu i procedur windykacji naleznosci z tytulu oplat za
uzywanie lokali mieszkalnych i uzytkowych Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarzadzenie weszlo w zycie z dniem podpisania z moca obowiazujaca od dnia 30.04.2014 r.,
- Zarzadzenia Nr 11/2011 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia
16.08.2011 r. w sprawie ulatwienia splaty zadluzenia osobom bedacym w trudnej sytuacji zyciowej w
formie odpracowania naleznosci dla Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych,
- Zarzadzenia Nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie ulatwienia splaty zadluzenia osobom bedacym w trudnej sytuacji zyciowej w formie
odpracowania naleznosci dla Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych - zarzadzenie weszlo w zycie
2

z dniem podpisania,
- Zarzadzenia Nr 2/2011 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia
25.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówien publicznych" w Miejskim
Zarzadzie Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.

W wyniku kontroli stwierdzono

l.

nastepujace

nieprawidlowosci

i uchybienia:

Nieprawidlowo, niezgodnie ze stanem faktycznym sporzadzono sprawozdania Rb-30S za okres od

01.01.2014 r. do 30.09.2014 r. W sprawozdaniu wykazano dane w zakresie wykonania nie wynikajace z
ewidencji ksiegowej oraz wykazano w skorygowanym sprawozdaniu dane w zakresie planu finansowego nie
wynikajace z planu finansowego po zmianach i z ewidencji ksiegowej, co narusza

§5, § 6 ust

1 pkt 1) i § 9

ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczosci budzetowej oraz jest zagrozone
odpowiedzialnosciq wynikajqcq z art. 18 pkt 2 ustawy

Z

17 grudnia 2004

To

o odpowiedzialnosci za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r.poz.' 168 j.t.).

. W trakcie trwania czynnosci kontrolnych sporzadzono trzecie sprawozdanie - druga korekte.
(strony 8-9, 273 protokolu kontroli)
2.

Wystapily róznice w saldach kont analitycznych zespolu 2 pomiedzy bilansem zamkniecia 2013 r. a

bilansem otwarcia 2014 r., co narusza art. 5 ust. 1i art. 24 ust

1i 2 ustawy o rachunkowosci.
(strony 14-16,273 protokolu kontroli)

3,

Na listach plac w miejscu "data wyplaty" jest podana inna data niz data faktycznie dokonanych

wyplat wynagrodzen wynikajaca z dokumentów zródlowych - wyciagów bankowych i raportów kasowych,
co narusza art. 22 ust 1 ustawy o rachunkowosci.
(strony 17-18,274 protokolu kontroli)
4.
'~

W nieprawidlowej wysokosci, nieodpowiadajacej stanowi rzeczywistemu - tresci ekonomicznej

operacji, zaksiegowano w ewidencji ksiegowej na konto ksiegowe 225 "Rozrachunki z budzetami" kwoty z
dwóch dowodów ksiegowych PK, dokumentujacych naliczenie odsetek wygenerowanych od srodków
dotacji zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym MZBM, co narusza art. 4 ust. 2 i art. 22 ust

1ustawy o rachunkowosci.
(strony 268-270, 281-282 protokolu kontroli)
5.

Z pominieciem ewidencji ksiegowej przekazano odsetki od zwrotu niewykorzystanych srodków z

dotacji udzielonej przez Miasto Kalisz, co narusza art. 4 ust 1, art. 6 ust 1 i art 24 ust. 1 i 2 ustawy o
rachunkowosci.
(strony 267-268, 281protokolu kontroli)
6.

Brak w przepisach wewnetrznych granicznej wartosci jednostkowej w cenie nabycia, od której

nalezy ewidencjonowac ilosciowo-wartosciowo pozostale srodki trwale na koncie 013 "Pozostale srodki
trwale" oraz brak okreslenia i zdefiniowania, co nalezy zakwalifikowac do pozostalych srodków trwalych o
wysokiej, niskiej wartosci poczatkowej, albo szczególnie waznych dla jednostki,
3

a stosowano

ewidencjonowanie

rzeczowych skladników majatkowych (wyposazenia) ,,0 wartosci jednostkowej

1.000,00 zl" do 3.500,00 zl (wartosci poczatkowej),
w koszty rodzajowe eksploatacyjne
jako

materialy

pracownikom

bez obowiazku

wyposazenie o cenie ponizej tej kwoty bylo ksiegowane

na koncie 401- 4210 "zakup materialów i wyposazenia"
ewidencyjnego

przedmiotów

i rozliczenia sie z tych przedmiotów

rachunkowosci

i stanowi niedopelnienie

powyzej

oddanych

z pracodawcom,

do uzywania

poszczególnym

co narusza art. 10 ust.

obowiqzku wynikajqcego z art 10 ust.

i traktowane

l

ustawy o

2 tej ustawy.

(strony 38, 39-44, 275 protokolu kontroli)
7.

Brak

w

odpowiedzialnosci

przepisach
materialnej

sluzbowych (wyposazenia),
ich

pracownikowi

odpowiedzialnosci

do

wewnetrznych
i ewidencji

uregulowania

skladników

kwestii

majatku

dotyczacych

zakladu tzw. drobnych

przekazania,
przedmiotów

które winny byc objete szczególowa, ilosciowa ewidencja imienna, a wydanie
uzytkowania

materialnej

powinno

nastapic

oraz winny one podlegac

za

pokwitowaniem

rozliczeniu

i przyjeciem

i okresowej

za

nie

inwentaryzacji

(np.

komputery, aparaty telefoniczne komórkowe) , a takze w praktyce brak jest rozwiazan z tego zakresu, co
swiadczy, ze nie zabezpieczono

tej grupy majatkowej,

poniewaz brak jest ewidencji

szczególowej,

na

podstawie której mozna ustalic dana rzecz, jej cechy identyfikacyjne, osobe uzytkujaca i odpowiedzialna, co
narusza art. 10 ust.
art. 10 ust.

l pkt

3) ustawy o rachunkowosci

i stanowi niedopelnienie

obowiqzku wynikajqcego z

2 tej ustawy.
(strony 39-68, 275 protokolu kontroli)

8.

Brak oryginalu faktury z dnia 13.01.2014 r. (za zakup aparatu telefonicznego komórkowego),

która

wplynela do sekretariatu zakladu w dniu 13.01.2014 r., a nie bylo jej w zbiorze dowodów ksiegowych i nie
zostala zaksiegowana

w ksiegach rachunkowych

2014 r., co narusza art. 4 ust.

l

i 2 oraz art. 6 ust. 1.

ustawy o rachunkowosci.

Duplikat faktury zostal zaksiegowany

w ksiegach 2014 r. w dniu 27.01.2015 r., w trakcie trwania

czynnosci kontrolnych.
\....---

(strony 45,46,275
9.

Brak w polityce rachunkowosci

- zakladowym

planie kont uregulowan

protokolu kontroli)

lub sa one niezgodne z

prowadzona ewidencja ksiegowa, tj.:
a)

prowadzone jest konto pozabilansowe 090-1 "Srodki trwale otrzymane nieodplatnie w ZarzadBudynki prywatne"

(recznie) poza systemem FK, które nie jest uregulowane

w zasadach

(polityce) rachunkowosci - zakladowym planie kont,
b)

prowadzone jest konto ksiegowe pn. "Karta analityczna budynku", które nie jest uregulowane w
zasadach (polityce) rachunkowosci - zakladowym planie kont,

c)

w systemie FK jest prowadzone konto pozabilansowe

538 "Remonty z podzialem na udzialy",

w Zakladowym Planie Kont w wykazie kont pozabilansowych

brak jest tego konta, a konto to

znajduje sie w wykazie kont bilansowych Zespolu 5 "Koszty wedlug typów dzialalnosci i ich
rozliczenie",
co narusza

art. 10 ust.I pkt 3) ustawy o rachunkowosci
4

i stanowi niedopelnienie

obowiqzku

wynikajqcego z ort. 10 ust. 2 tej ustawy.
(strony 74,81,98,277
10.

protokolu kontroli)

Bledy w 3 zapisach ksiegowych konta 013, które nie odpowiadaja tresci dowodu ksiegowego tj. w

tresci opisu operacji w 1 przypadku zapisano likwidacja komputera notebook, a faktycznie byla to likwidacja
kserokopiarki,

a w 2 przypadkach

zapisano

likwidacja

komputera notebook, co skutkuje podaniem w ksiegach

kserokopiarki,

a faktycznie

byla to likwidacja

rachunkowych nierzetelnej i niezgodnej ze stanem

faktycznym oraz dowodem zródlowym informacji o tresci operacji gospodarczej, co narusza art. 23 ust 2

pkt 3) i art. 24 ust. 1, 2, 4 pkt 4) ustawy o rachunkowosci.
(strony 63, 64, 276 protokolu kontroli)
11.

Wystapil blad w ksiegowaniach kosztów w ramach konta zespolu 5 ,,Koszty wedlug typów dzialalnosci

i ich rozliczenie"
"Koszty

tj. koszt za ogloszenie

ogólnozakladowe

ogólnozakladowe

Koszt

uslug

w gazecie zaksiegowano
remontowych"

w koszt remontów konta 550-02-03

zamiast

na

konto

550-02-16

"Koszty

Pozostale koszty uslug", co narusza art. 4 ust. 1 i 2, art. 20 ust.l oraz art. 24 ust.l - 3

ustawy o rachunkowosci oraz Zakladowy Plan Kont MZBM.

W trakcie trwania czynnosci

kontrolnych

sporzadzono

ksiegowanie

korygujace,

które ujeto w

ksiegach rachunkowych m-ca grudnia 2014 r.
(strony 97,98 protokolu kontroli)
12.

W lipcu 2012 roku na 2 kontach analitycznych

- szczególowych

imiennych budynków - blednie

zaksiegowano poniesione koszty remontów na dane budynki tj. niezgodnie z zakwalifikowaniem
ksiegach rachunkowych

do ujecia w

(dekretacja), niezgodnie z dowodem ksiegowym i stanem faktycznym, przy czym

koszt budynku nr ewidencyjny

53522 zawyzono,

a budynku nr ewidencyjny

45603 zanizono o kwote

47.707,15 zl:
a)

na koncie budynku 53522 zaksiegowano

koszty remontu, które nie dotycza tego budynku w

kwocie 50.056,50 zl, a nie zaksiegowano

kosztów remontu wykonanych na tym budynku w

kwocie 2.349,35 zl,
b)

na koncie budynku 45603 zaksiegowano

koszty remontu, które nie dotycza tego budynku w

kwocie 2.349,35 zl, a nie zaksiegowano

kosztów remontu wykonanych

na tym budynku w

kwocie 50.056,50 zl,
co skutkuje podaniem w ksiegach

rachunkowych

nierzetelnej i niezgodnej ze stanem faktycznym

oraz dowodem zródlowym informacji o faktycznych poniesionych kosztach na tych budynkach,
co stanowi naruszenie art. 4 ust.l i 2, art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1-3 ustawy o rachunkowosci.

Blad ten zostal sprostowany w dniu 3.02.2015 r. w trakcie trwania czynnosci kontrolnych.

.

(strony 133 - 137 protokolu kontroli)
13.

Saldo konta 080 "Inwestycje

(srodki trwale w budowie)" nie bylo weryfikowane

pod katem jego

realnosci, konto na koniec 2014 r. wykazywalo saldo w kwocie 44.839,91 zl, na które skladaly sie naklady
poniesione w latach 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, co stanowi naruszenie art. 4 ust.
5

1,3

pkt

3 oraz art. 8 ustawy o rachunkowosci.
w trakcie trwania czynnosci kontrolnych dokonano weryfikacji i pomniejszono stan konta o koszty
inwestycyjne poniesione w roku 2002, 2005, 2011 na 4 zadaniach inwestycyjnych, tytulem
wykonania dokumentacji projektowej, opracowania koncepcji rozdzialu zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, które uznano za inwestycje zaniechane

zawnioskowano o ich

wyksiegowanie ze stanu konta 080 w kwocie lacznej 31.930,00 zl.
(strona 158 - 162 protokolu kontroli)
14. Przekazywano do ksiegowosci niekompletne dokumenty tj.:
a)faktury za uslugi telekomunikacyjne bez zalaczników, które stanowia integralna czesc tresci oraz
czytelnosc faktur, a tym samym dowodów ksiegowych,
b)do dowodów ksiegowych dotyczacych likwidacji srodków trwalych nie zalaczano dokumentów LT
wystawionych w systemie programu komputerowego ,,Papirus" oraz dokument LT nie byl
drukowany w zwiazku z tym, nie zawieraja ,,:ymaganych drukiem podpisów komisji
likwidacyjnej i decyzji Dyrektora MZBM,
co narusza art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowosci.
(strona 81 protokolu kontroli)
15.

Bledne zmniejszenie stanu naleznosci w wyniku dwukrotnego zaksiegowania tej samej kwoty tytulem

odpracowania przez dluznika zaleglosci czynszowych, co narusza art. 4 ust. 1 i 2, art. 24 usl. 1-3 ustawy o
rachunkowosci.

W trakcie trwania czynnosci kontrolnych dokonano prawidlowego ksiegowania.
(strony 248,249,281 protokolu kontroli)
16.

Nie drukowano wyciagów bankowych z rachunku bankowego wynagrodzen i nie ujmowano ich w

zbiorach dowodów ksiegowych (dowodów zródlowych) stanowiacych podstawe zapisów w ksiegach
~

rachunkowych, co narusza art. 20 ust. 2 i art. 22 ust.

1 ustawy o rachunkowosci

oraz przepisy pkt IV

Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów ksiegowych Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w
Kaliszu w zakresie obiegu wyciagów bankowych.
(stronyI8-19, 274 protokolu kontroli)
17.

Niezgodnosci i niespójnosci w zakresie planowania i realizacji kosztów remontów i modernizacji

(inwestycji) w odniesieniu do ewidencji ksiegowej, nie dajace w tym zakresie rzetelnej i jasnej sytuacji

kosztowo - majatkowo - finansowej, wynikajace z wybranej formy i sposobu stosowanych rozwiazan w
dziale merytorycznym (DRiI) i ksiegowym, w zakresie planowania i wykonania remontów /inwestycji nie
daja i nie zapewniaja rzetelnosci i wiarygodnosci informacji, swiadcza o niedostatecznym podej~owaniu
dzialan zapewniajacych realizacje celów i zadan w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczedny i
terminowy oraz brakiem zachowania szczególnej starannosci przy planowaniu, wykonywaniu zarzadu
mieniem komunalnym, co narusza art. 4 ust. 1, art. 8 ust. 1, art.17 ust. 1 pkt 6) ustawy o rachunkowosci i
art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych oraz jest niedopelnieniem obowiazku okreslonego w
6
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art. 50 ustawy o samorzadzie gminnym.
(strony 72 - 81, 81 - 171, 276 - 278 protokolu kontroli)
18.

Blednie zaksiegowana kwota odpracowania naleznosci na naleznosci zasadzone, a winna byc na

naleznosci biezace, co narusza art. 4 ust. 1, art. 24 ust. 1-3 ustawy o rachunkowosci oraz

§ 2 ust. 3

Zarzadzenia nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia 10
grudnia 2012 r. w sprawie ulatwienia splaty zadluzenia {...}.

W trakcie trwania czynnosci kontrolnych dokonano prawidlowego ksiegowania.
(strony 245,246,281 protokolu kontroli)
19.

Nieprawidlowo ujmowano na koncie 201 "Rozrachunki z odbiorcami" operacje gospodarcze tj.

niezidentyfikowane wplaty z tytulu tzw. "róznic czynszowych", zamiast na koncie 245 "Wplywy do
wyjasnienia", co narusza zalacznik nr

3 do rozporzadzenia

Ministra Finansów w sprawie szczególnych

zasad rachunkowosci oraz planów kont {...} oraz Zakladowy Plan Kont MZBM.
(strony 250-251,281 protokolu kontroli)
20.

Listy plac dotyczace wyplat naleznego ryczaltu samochodowego sporzadzil pracownik nie majacy

upowaznienia do tych czynnosci, co narusza przepisy Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Miejskiego
Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zawarte wpunkcie IV ppkt 3.
(strony 17,274 protokolu kontroli)
21.

Brak udokumentowania w formie pieczeci, a takze niekompletne udokumentowanie, dokonania

czynnosci sprawdzenia dowodów ksiegowych i ich zatwierdzenia - list plac, uniemozliwiajace ustalenie i
stwierdzenie czy dany dokument zakwalifikowano do ujecia w ksiegach rachunkowych i zatwierdzono do
wyplaty przed lub w dniu wykonania dyspozycji finansowej:
a)nie wypelniono wszystkich rubryk pn. "dnia" w pieczeci stosowanej na okolicznosc
przeprowadzenia kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz zatwierdzenia do
wyplaty,
b)nie zastosowano pieczeci na okolicznosc przeprowadzenia kontroli merytorycznej, formalnej
rachunkowej oraz zatwierdzenia do wyplaty,
co narusza przepisy Instrukcji
Mieszkalnych

obiegu i kontroli dokumentów Miejskiego Zarzadu Budynków

w Kaliszu w zakresie sposobu i udokumentowania dokonania kontroli finansowej

i

zatwierdzenia oraz swiadczy o niedopelnieniu przez Glównego ksiegowego obowiazku okreslonego wart.
54 ust. 1pkt

3 i ust. 3

ustawyofinansach publicznych
(strony 17-18,274 protokolu kontroli)

22.

Blednie zaksiegowano w roku 2013 na koncie 292 - "Naleznosci pozabilansowe" naleznosci z tytulu

rozliczen dotyczacych budynków prywatnych ujmowanych na kontach 240-08 w programie finansowoksiegowym,

co

narusza

"Instrukcje

dokumentacji

przyjetych

zasad

rachunkowosci-

polityka

rachunkowosci dla Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych".
(strony 185,278 protokolu kontroli)
23.

Wyplata jednemu pracownikowi wynagrodzenia jeden dzien po obowiazujacym terminie ustalonym w
7

wewnetrznych przepisach zakladu i 10 dni pózniej niz pozostalym pracownikom, co narusza art. 94 pkt. 5
Kodeksu Pracy oraz

§ 51

ust 1 i

§ 52

ust. 2 Regulaminu Pracy w Miejskim Zarzadzie Budynków

Mieszkalnych w Kaliszu.
(strony 20-21,274 protokolu kontroli)
24.

Przyznano dodatek specjalny jednemu pracownikowi w wysokosci 54,77% wynagrodzenia

zasadniczego, o 4,77% wiecej od maksymalnej stawki procentowej jaka okreslaja przepisy wewnetrzne, co

§

narusza

9 pkt

4 Regulaminu

wynagradzania pracowników Miejskiego Zarzadu Budynków

Mieszkalnych w Kaliszu.
(strony 27-30,274 protokolu kontroli)
25.

Nieprawidlowo rozliczono dotacje celowa otrzymana z Miasta Kalisza, w kwocie wyzszej od

podlegajacej rozliczeniu i dokonano zwrotu niewykorzystanych srodków dotacji po terminie (termin do
15.01.2015 r.) okreslonym w umowie udzielenia dotacji, co narusza

§ 3 ust. 2 umowy nr Ua 197/WSSM/14

na udzielenie dotacji celowej dla Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zawartej 24
"--'

czerwca 2014 r. stosownie do arf. 250 pkt 3) ustawy o finansach publicznych i jest zagrozone
odpowiedzialnoscia wynikajaca z arf. 9 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 2004

To

o odpowiedzialnosci za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 168j.t.).
(strony 266-269,281 protokolu kontroli)
26.

Brak zasad korzystania z sluzbowych telefonów komórkowych, w tym przyjecia odpowiedzialnosci za

powierzone mienie oraz przydzielonego limitu rozmów, co stanowi naruszenie zasad okreslonych wart. 44
ust. 3pkt

1 ustawy ofinansach

publicznych.
(strony 57 - 63 protokolu kontroli)

27.

Brak ogloszen o zamówieniu publicznym w dokumentacji z procedur udzielania zamówien (art. 4 pkt. 8

upzp) na "Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontów lokali
mieszkalnych (pustostanów), w budynkach bedacych w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu" o szacunkowej wartosci netto 18.000,00 zl (4.260,00 euro) i 10.000,00 zl
'----'

(2.367,00 euro), co narusza

§4

ust. 8 i

§4

ust. 7 "Regulaminu udzielania zamówien publicznych w

MZBM w Kaliszu", których wartosc szacunkowa (netto) nie przekroczyla 14.000 euro.
(strony 117 - 120 protokolu kontroli)
28.

Blednie zaksiegowana, wplacona przez dluznika, kwota naleznosci na splate naleznosci biezacej, a

winna byc zaksiegowana na najdawniej wymagalna, co narusza arf. 451 § 2 i 3 ustawy Kodeks cywilny oraz

§4

ust.2 ppkt a. Regulaminu procedur i windykacji naleznosci {...} (stanowiacego zalacznik do

zarzadzenia Nr 011.08.2014)
(strony 230-231, 280 protokolu kontroli)
29.

Brak mozliwosci uzyskania danych, z "Listy zadluzen lokali dla zakresu wartosci zadluzenia'od 0,01

do 9 999 999,00" w obecnie stosowanym programie komputerowym, w zakresie:
a) daty powstania i okresu trwania zaleglosci,
b) wykazu dluzników zalegajacych z platnoscia czynszu zawierajacego date powstania i okres
trwania zaleglosci,
8

co moze spowodowac wzrost zaleglosci do wysokosci trudnej do splaty przez dluznika i utrudnia
biezace dokonywanie analizy stanu naleznosci oraz moze doprowadzic do ich przedawnienia.
(strony 173-179,278 protokolu kontroli)
30.

Braki i bledy w dokumentacji dotyczacej umorzen naleznosci:
a) brak dokumentu potwierdzajacego

status prawny,

b) brak dokumentów poswiadczajacych

posiadany majatek lub oswiadczenia o braku posiadanego

majatku przez dluzników na dzien zlozenia wniosku o umorzenie zaleglosci,
c) niepelne udokumentowanie

dochodów osób prowadzacych wspólne gospodarstwo domowe z

dluznikiem,
d) niepelne udokumentowanie

osiagnietych przez wnioskodawców dochodów,

e) niewyczerpanie mozliwosci ustalenia kregu spadkobierców dluznika,

co narusza

§ 10

ust.

1 pkt 1 i 2 Uchwaly Nr

LVl/751/2010

Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28

pazdziernika 2010 r.{...} oraz art. 669 ustawy Kodeks postepowania cywilnego.
(strony 191- 212, 279 protokolu kontroli)
31.

Blednie

przywolana

podstawa

prawna

umorzenia naleznosci w czesci, co narusza

w oswiadczeniach

§4

woli Dyrektora

1pkt 1 Uchwaly Nr

ust.

MZBM

LVl/751/2010

dotyczacych

Rady Miejskiej

Kalisza z dnia 28 pazdziernika 2010 r. {...}.
(strony 201 - 211, 279 protokolu kontroli)
32.

Brak realizacji postanowien zawartej ugody dotyczacej rozlozenia na raty naleznosci cywilnoprawnych,

co narusza

§ 6 Uchwaly Nr LVl/751/2010

Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 pazdziernika 2010 r.{.•.}.
(strony 213-219,280

33.

protokolu kontroli)

Wyrazenie zgody przez Dyrektora Zakladu na rozlozenie zadluzenia na raty pomimo negatywnej opinii

Komisji Lokalowej,

co narusza

§ 5 ust. 3 i

ust. 5 Regulaminu i procedur windykacji naleznosci / ...}.

(stanowiacego zalacznik do zarzadzenia Nr 011.08.2014)
(strony 214-215,280
34.

protokolu kontroli)

Brak opinii Komisji Lokalowej dotyczacej rozlozenia na raty splaty naleznosci pienieznych dluznikowi

'''-..---'

za lokal uzytkowy, co narusza zasady okreslone w pkt

3 zalacznika

nr 2 do Regulaminu i procedur

windykacji naleznosci / ...} (stanowiacego zalacznik do zarzadzenia Nr 261.2010)
(strony 218-219,280
35.

Niezgodne z Uchwala Nr LVl/751/2010

protokolu kontroli)

Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 pazdziernika 2010 r.{.••}

postanowienia w zawartych ugodach z dluznikami dotyczace momentu zerwania ugody,
(strony 214-219 protokolu kontroli)
36.

Brak dochowania

nalezytej starannosci oraz biezacej analizy w zakresie sciagalnosci

zaleglych

naleznosci tj.:
a) brak wyslania upomnienia do dluznika,
b) brak wyslania ostatecznego przedsadowego wezwania do zaplaty,
c) dzialania windykacyjne wstrzymane przez Zastepce Dyrektora MZBM w Kaliszu,
d) nie skierowano

sprawy na droge postepowania
9

sadowego pomimo wystawienia

ostatecznych

przesadowych wezwan do zaplaty i braku wplaty przedmiotowej naleznosci,
co narusza art. 50 ustawy o samorzadzie gminnym

oraz zasady Regulaminu i procedur

windykacji naleznosci {•.•J.

W trakcie trwania czynnosci kontrolnych wyslano upomnienie i ostateczne przedsadowe wezwanie.
(strony 224-235,280,281 protokolu kontroli)
37.

Wyslano do dluzników dokument "informacja" zamiast upomnien, co narusza

§ 8 ust. 1 i

ust. 2

Regulaminu i procedur windykacji naleznosci {••.J.
(strony 230-231, 280 protokolu kontroli)
38.

Brak wniosku dluznika o odpracowanie zaleglosci czynszowych, co narusza

§5 ust.1 zarzadzenia nr

11/2011 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia 16.08.2011 To W sprawie
ulatwienia splaty zadlUZenia{'..J.
(strony 247 protokolu kontroli
Powyzsze nieprawidlowosci swiadcza o braku zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i
efektywnej kontroli zarzadczej, co narusza art. 68 i art. 69 ustawy ofinansach publicznych

W zwiazku z powyzszym polecam:

l. Wykazywac w "Sprawozdaniu Rb-30S z wykonania planów finansowych samorzadowych zakladów
budzetowych" dane w zakresie planu i wykonania wynikajace z planu finansowego po zmianach i
poprawnIe prowadzonej ewidencji ksiegowej, zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa w tym
zakresie.
2. Otrzymane dotacje rozliczac zgodnie z postanowieniami umowy zawartej na jej udzielenie i terminowo
zwracac srodki niewykorzystanej dotacji na rachunek bankowy donatora, zgodnie z przepisami
obowiazujacego prawa w tym zakresie.
',--o

3. Bezwzglednie przestrzegac przepisów ustawy o rachunkowosci, a w szczególnosci:
a) zapisów w ksiegach rachunkowych dokonywac tylko i wylacznie na podstawie rzetelnych i
kompletnych dowodów ksiegowych, zgodnych z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych,
które nalezy ujmowac w ksiegach rachunkowych zgodnie z ich trescia ekonomiczna i z przepisami
obowiazujacego prawa w tym zakresie,
b) w ksiegach rachunkowych ujmowac wszystkie osiagniete, przypadajace na rzecz zakladu przychody i
obciazajace go koszty zwiazane z tymi przychodami dotyczace danego roku obrotowego, zgodnie z
przepisami obowiazujacego prawa w tym zakresie,
c) wykazywac w ksiegach rachunkowych na dzien ich zamkniecia i otwarcia stany aktywów i pasYwóww
tej samej wysokosci oraz rzetelnie i jasno przedstawiac sytuacje majatkowa i finansowa jednostki,
zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa w tym zakresie,
d) ksiegi rachunkowe prowadzic rzetelnie, bezblednie i sprawdzalnie - aby dokonane w nich zapisy
odzwierciedlaly stan rzeczywisty, wynikaly z poprawnych i kompletnych dowodów ksiegowych oraz
10

l,

dawaly mozliwosc

stwierdzenia

poprawnosci

dokonanych

w nich zapisów, zgodnie z przepisami

obowiazujacego prawa w tym zakresie.
4. Na kontach

ksiegowych

ewidencjonowac

operacje

gospodarcze,

zgodnie

z ich przeznaczemem

okreslonym w przepisach obowiazujacego prawa w tym zakresie (konta 20 l i 292).
5. Przestrzegac obowiazujace procedury wewnetrzne, a w szczególnosci:
a) Regulaminu wynagradzania

pracowników Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w

zakresie przyznawania dodatków specjalnych,
b) Regulaminu

pracy

w Miejskim

Zarzadzie

Budynków

Mieszkalnych

w Kaliszu

w zakresie

przestrzegania terminu wyplaty wynagrodzen pracownikom,
c) Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w zakresie:
- sporzadzania list plac,
- stosowania i wypelniania pieczeci zatwierdzajacej na listach plac zgodnie z jej trescia
d) Zakladowego Planu Kont, zasad rachunkowosci,
"--'

e) Regulaminu udzielania zamówien publicznych,

f) Regulaminu

procedury

windykacji

naleznosci

z tytulu oplat za uzywanie

lokali mieszkalnych

uzytkowych Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych,
g) Zarzadzenia Nr 16/2012 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia 10
grudnia 2012 r. w sprawie ulatwienia splaty zadluzenia osobom bedacym w trudnej sytuacji zyciowej w
formie odpracowania naleznosci dla Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych,
a zwlaszcza w zakresach i obszarach, w których stwierdzono nieprawidlowosci
6. Przeprowadzic weryfikacje przepisów wewnetrznych z uwzglednieniem
aktualizacji,

tak aby stanowily dzialania zapewniajace

prawem, efektywny, oszczedny i terminowy,

i uchybienia.

wyników kontroli

i dokonac ich

realizacje celów i zadan w sposób zgodny z

a takze zgodny ze stanem rzeczywistym i przepisami prawa

w tym zakresie oraz specyftka i potrzebami zakladu.
7. Okreslic zasady dotyczace planowania i ewidencjonowania
'''-..

w sposób zapewniajacy

prawidlowa

gospodarke

kosztów i wydatków na remonty i inwestycje,

srodkami na cele remontowe

i inwestycyjne,

dajacy

rzetelne, jasne i spójne informacje z tego zakresu (plan, wykonanie).
8. Dokonac weryfikacji i oceny istniejacych funkcjonalnosci w uzytkowanych programach komputerowych,
celem wykorzystania ich do potrzeb realizowanych zadan.
9. W przypadku braku wskazania przez dluznika, który dlug chce zaspokoic, wplate nalezy zaliczyc przede
wszystkim na poczet dlugu naj dawniej wymagalnego.
10. Bezwzglednie przestrzegac przepisów dotyczacych udzielania ulg.

11. Wdrozyc dzialania zapewniajace funkcjonowanie

adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

zarzadczej.

Ponadto w celu zapobiezenia

w przyszlosci

powstawaniu

nieprawidlowosci,

zobowiazuje

Pana

Dyrektora do sprawowania samokontroli oraz do zwiekszenia nadzoru nad praca wszystkich pracowników
zakladu, a w szczególnosci

Glównego

Ksiegowego
11

oraz przestrzegania

przepisów

w zakresie calosci

prowadzonej dzialalnosci, w tym gospodarki finansowej.
W sprawach watpliwych nalezy zasiegac opinii radcy prawnego i konsultowac sie ze Skarbnikiem
Miasta Kalisza.

o

sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania nalezy

powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 14 kwietnia 2015 r.

Do wiadomosci:
1) Karolina Pawliczak
Wiceprezydent Miasta Kalisza
2) Irena Sawicka
Skarbnik Miasta Kalisza,

12

t0~k).AtAA. A.1015
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ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz
Tel. (62) 598 55 00, 598 55 02, 598 55 03 Fax. (62) 598 55 01
NIP 618-00-42-976
REGON 250523916
www.mzbm.kalisz.pl
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w Kaliszu w odpowiedzi

informuje,'

ze

pracownicy

na wystapienie

zostali

i uchybieniami stwierdzonymi w wyniku kontroli.

zapoznani

Dokonano analizy

oraz omówienia powstalych nieprawidlowosci.
W celu unikniecia w przyszlosci uchybien w dzialalnosci Miejskiego Zarzadu Budynków
Mieszkalnych

zobowiazano

glówna

ksiegowa

oraz kierowników

dzialów

do zwiekszenia

nadzoru nad pracownikami w szczególnosci w zakresie:
-

zapewnienia wiarygodnosci, rzetelnosci i prawidlowosci przygotowywanych

-

przestrzegania terminów rozliczen finansowych,

- zapewmema

zgodnosci

dzialów

z obowiazujacymi

przepIsamI

sprawozdan,

prawa

procedurami

wewnetrznymi.
Odpowiedzialnym

za opracowame

przegladu, weryfikacji z uwzglednieniem

procedur

pracownikom

polecono

dokonanie

ich

wyników kontroli oraz aktualizacji. Okreslone zostana

takze zasady dotyczace planowania i ewidencjonowania

kosztów oraz wydatków na remonty

i inwestycji, zapewniajace uzyskanie rzetelnych, jasnych i spójnych informacji w tym zakresie.
Pismem z dnia 19.03.2015 r. (GW.050.1.2015)
MZBM

o dokonanie zmian w programie komputerowym

zwrócono sie do firmy obslugujacej
dotyczacym jego wykorzystania do

potrzeb realizowanych zadan w celu poprawy jego funkcjonalnosci.

URZAD MIEJSKI
WYDZIAL

~~I~

KONTROLI

W KALISZU
WEWNETRZNEJ

O 6. MAJ. 2015

.-

Nr kor ...................•......•••••••...••

p.O. Dyrektora Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Tel. (62) 598 55 02
marzena _ wojterska@mzbm.kalisz.pl

Ilosc za!...

Poripis "',

.
,'

.

.

Z uwagi na zakres dokonywanych znllan oraz znllany personalne na stanowisku
Dyrektora MZBM, wnosimy o uznanie ostatecznego terminu na zrealizowanie wniosków
pokontrolnych do konca czerwca 2015 r.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1) Pani Karolina Pawliczak - Wiceprezydent Miasta Kalisza
2) Pani Irena Sawicka - Skarbnik Miasta Kalisza

