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Kalisz, dnia 28 grudnia 2015 r.

Dokumentacja z przebieeu kontroli

Jednostka kontrolowana: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - plan i wykonanie

wydatków budzetowych.

Zakres kontroli:

Kontrole realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - planu i wykonania wydatków

budzetowych przeprowadzono w zakresie:

l. Planu finansowego wydatków budzetowych na rok 2015 ijego ewidencji ksiegowej.

2. Zgodnosci danych wykazanych w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków

budzetowych z danymi ewidencji ksiegowej.

3. Realizacji zaplanowanych wydatków budzetowych w 2015 roku w zakresie:

a) wykonania planu w ukladzie wykonawczym,

b) celowosci, gospodarnosci i legalnosci,

c) przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowosci planu kont w zakresie wydatków

budzetowych,

d) umów cywilno - prawnych.

Okres objety kontrola: - 2015 rok - planowanie i wykonanie wydatków budzetowych ( sierpien 2015 r.)

Termin przeprowadzenia kontroli: od 08.09.2015 r. do 18.09.2015 r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 06.10.2015 r.

Zalacznik:

l) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Arent Dorota
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PREZYDENT
MIASTA KALISZA

SK.l 711.11.2015

Kalisz, dnia 15 pazdziernika 2015 r.
Wystapienie pokontrolne

Dzialajac na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu

wprowadzonego zarzadzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 pazdziernika 2006 r. ze

zmianami informuje, ze przeprowadzona przez Stanowisko pracy ds. kontroli Urzedu Miejskiego w Kaliszu

kontrola problemowa, w zakresie realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - plan i

wykonanie wydatków budzetowych w 2015 r., wykazala w badanej próbie dokumentów nieprawidlowosci, które

sa wynikiem nieprzestrzegania przepisów tj.:

- ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczególowej klasyfikacji dochodów,

wydatków, przychodów i rozchodów oraz srodków pochodzacych ze zródel zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.

~ 1053 ze zm),

- rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci oraz

planów kont dla budzetu panstwa, budzetów jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych,

samorzadowych zakladów budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek

budzetowych majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 j.t.),

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów

zaliczanych do okresu sluzby, od którego zalezy nabycie przez strazaka Panstwowej Strazy Pozarnej prawa do

nagrody jubileuszowej oraz szczególowych zasad jej obliczania i wyplacania (Dz. U. z 1997 r. Nr 101 poz. 637),

- Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowych wprowadzonej zarzadzeniem Nr 45/2012

Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu z dnia 29 czerwca 2012 r. 'W sprawie

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowofnR'~iH~i:T~ls}~tlsfm SIO W KALISW
w Kaliszu ze zm. I !\) KANCEL~\RL\ OGÓU\A

II ~...)v.~;..... .2(Jl~.. I7 r;-~-~~~-~015l

d gA ~-------'l~::;;"-~'N~"srci~~~ ~~~~:cPocpi,=, _mm

Pan

WienclJlslaw Prokop
Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Kaliszu



l
l

W wyniku kontroli stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci:

1. Nieprawidlowe zakwalifikowanie do ujecia w ksiegach rachunkowych dowodów ksiegowych dokumentujacych

zakup wody mineralnej dla funkcjonariuszy do spozycia podczas prowadzonych dzialan ratowniczo-gasniczych

oraz przy pracy w warunkach wystepujacych upalów, na koncie kosztów 401 "Zuzycie materialów i energii" w

paragrafie wydatków 4210 "Zakup materialów i wyposazenia" zamiast na koncie kosztów 405 "Ubezpieczenia

spoleczne i inne swiadczenia" w paragrafie wydatków 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen", co

narusza zasady okreslone w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych

zasad rachunkowosci oraz planów kont [... ] (komentarz do konta 401 i 405) oraz w zalaczniku nr 4 do

rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie szczególowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów

i rozchodów [...] (objasnienia paragrafów 3020 i 4210).

(strony 19,20,27 protokolu kontroli)

2. Wyplacenie jednemu funkcjonariuszowi Komendy Miejskiej pcinstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu, nagrody

jubileuszowej dwa dni przed dniem nabycia przez niego prawa do tej nagrody, co narusza § 3 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie okresów zaliczanych do okresu

sluzby [...].

(strony 21, 27 protokolu kontroli)

3. Brak potwierdzenia dokonania czynnosci sprawdzenia pod wzgledem merytorycznym trzech list plac na

trzynascie sprawdzonych, co narusza pkt 5 pn. "Omówienie poszczególnych rodzajów dokumentów"

instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowych.

(strony 21, 27 protokolu kontroli)

4. Brak kontrasygnaty Glównego ksiegowego na dwudziestu dwóch umowach na dwadziescia siedem

sprawdzonych, co swiadczy o niedokonaniu kontroli wstepnej zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych z

planem finansowym oraz kompletnosci i rzetelnosci dokumentów dotyczacych operacji gospodarczych i

finansowych, co narusza art. 54 ust. 1pkt 3 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

(strony 24, 28 protokolu kontroli)

5. Nie wprowadzenie do ksiag rachunkowych faktury nr KIP10007269/1507/00072 z dnia 04.08.2015 r. na kwote

0,00 zl za zuzycie energii elektrycznej, co narusza art. 20 ust. 1i art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowosci.

(strona 18 protokolu kontroli)
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6. Operacje gospodarcze wskazane do ujecia w ksiegach rachunkowych na dowodzie ksiegowym "Polecenie

ksiegowania PK" nr 305 z 31.03.2015 r. nie przedstawialy stanu rzeczywistego operacji gospodarczych

zaewidencjonowanych po stronie Wn na konie 980 tj.:

a) cztery paragrafy planu wydatków zawieraly bledne oznaczenie czwartej cyfry tj. sposobu finansowania,

niezgodne z uchwala Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwaly

budzetowej na 2015 rok,

b) dwie operacje gospodarcze wprowadzono do okresu sprawozdawczego, którego nie dotyczyly, niezgodnie z

zarzadzeniem Nr 121/2015 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia Ol kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie

finansowym budzetu na 2015 rok,

co narusza art. 22 ust. 1i art. 20 ust. 1ustawy o rachunkowosci.

W toku czynnosci kontrolnych, w dniu 10.09.2015 r. zapisy ksiegowe wprowadzone dowodem ksiegowym PK nr

305 z 31.03.2015 r. skorygowano dowodami PK nr 965,966,967 z 10.09.2015 r. doprowadzajac zapisy ksiegowe

operacji gospodarczych do zgodnosci ze stanem faktycznym.

(strony 7, 11,26 protokolu kontroli)

7. Niezgodnosc danych planu wydatków ujetych na koncie pozabilansowym 980 "Plan finansowy wydatków

budzetowych" (analityka) z danymi ewidencji pomocniczej pn. "Zestawienie paragrafów wydatków (...]",

danymi planu finansowego na rok 2015 ze zmianami, co narusza art. 24 ust. 1 ustawy o rachunkowosci.

W toku czynnosci kontrolnych, w dniu 10.09.2015 r. dowodami ksiegowymi PK nr 965,966,967 z 10.09.2015 r.

skorygowano zapisy operacji gospodarczych dotyczace planu wydatków budzetowych, doprowadzajac ewidencje

analityczna konta 980 do zgodnosci ze stanem rzeczywistym i danymi ewidencji ksiag pomocniczych.

(strony 7,8, 11-13,27 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym polecam:

l. Operacje gospodarcze kwalifikowac do ujecia w ksiegach rachunkowych na prawidlowych kontach kosztów z

prawidlowa klasyfikacja budzetowa paragrafów, zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa.

2. Nagrody jubileuszowe wyplacac w terminie okreslonym w przepisach obowiazujacego prawa.

3. Dokonywac sprawdzenia list plac pod wzgledem merytorycznym i czynnosc ta dokumentowac, zgodnie z

przepisami obowiazujacego prawa.

4. Dokonywac kontroli wstepnej kazdej umowy cywilnoprawnej powodujacej zaciagmeCIe zobowiazan

potwierdzac jej dokonanie kontrasygnata glównego ksiegowego, zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa.

5. Bezwzglednie przestrzegac przepisów ustawy o rachunkowosci, a w szczególnosci do ksiag rachL!nkowych

okresu sprawozdawczego wprowadzac, w postaci zapisu ksiegowego, kazde zdarzenie, które nastapilo w tym

okresie sprawozdawczym.
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Ponadto w celu zapobiezenia w przyszlosci powstawaniu nieprawidlowosci, zobowiazuje Pana

Komendanta do sprawowania samokontroli oraz do zwiekszenia nadzoru nad praca Glównego Ksiegowego i

pracowników administracji, jak tez przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki

finansowej, gdyz przeprowadzona kontrola nie objela wszystkich zagadnien gospodarki finansowej jednostki.

Jednoczesnie przypominam, ze do obowiazków kierownika jednostki nalezy dopilnowanie, aby ukazujace

sie przepisy prawne byly na biezaco analizowane, a wskutek zachodzacych zmian wewnetrzne akty prawne

niezwloczne nowelizowane.

W sprawach watpliwych nalezy zasiegac opinii radcy prawnego i konsultowac sie ze Skarbnikiem Miasta

Kalisza oraz z pracownikami Urzedu Miejskiego w Kaliszu, a w szczególnosci Wydzialu Finansowego.

o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania nalezy powiadomic

~ mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20 listopada 2015 r.

,

Do wiadomosci:

1) Pan Wojciech Mendelak Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP
2) Pani Irena Sawicka Skarbnik Miasta Kalisza
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Pan

Grzegorz Sapinski

Prezydent Miasta

Kalisza

Dotyczy realizacji wniosków pokontrolnych, zawartych w wystapieniu

pokontrolnym nr SK.1711.11.2015 z dnia 15 pazdziernika 2015 r., z przeprowadzonej

przez Stanowisko pracy ds. kontroli Urzedu Miejskiego w Kaliszu, kontroli

problemowej w zakresie realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów

- plan i wykonanie wydatków budzetowych w 2015 r.

W odpowiedzi Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu

informuje, ze:

- zakup wody dla funkcjonariuszy realizowano w § 4210, zamiast w sugerowanym

przez kontrolujacych § 3020. Dzialanie takie ustalono na podstawie potrzeb

wewnetrznych i specyfiki sluzby dla wszystkich komend w naszym województwie.

W ramach bezpieczenstwa i higieny pracy funkcjonariuszom kupuje sie nie tylko

wode , ale takze m.in. odziez ochronna, okulary, buty ochronne dokonujac

wydatków z § 4210 - zakup materialów i wyposazenia, który podzielony jest na

podgrupy wskazujace konkretne zakupy. § 3020 nie obejmuje zakupów, ale wyplate

równowazników i ekwiwalentów oraz swiadczenia w naturze niezaliczone do

wynagrodzen, jakim moze byc woda mineralna, dlatego plan zakupu wody na rok

2016 zostanie ustalony w § 3020.

- nagroda jubileuszowa wyplacona w piatek, tj. przed nabyciem prawa (niedziela) do

wyplaty stanowi jednostkowy przypadek i wynika z obiekcji dotyczacych wplywu

srodków na rachunek wierzyciela, gdyz funkcjonariusze bardzo zwracaja uwage na

date wplywu wszelkich naleznosci na ich konta.

Wszystkie swiadczenia beda wyplacane bezwzglednie po nabyciu do nich

prawa.
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- listy plac sporzadzane sa w naszej jednostce w ilosci okolo 15 miesiecznie.

Podpisywane sa przez osobe sporzadzajaca, sprawdzajaca pod wzgledem

formalnym i rachunkowym, pod wzgledem merytorycznym oraz przez Glównego

ksiegowego i zatwierdzane sa przez Komendanta.

Sporzadzane sa one zawsze na podstawie decyzji wydanych przez Komendanta, a

przygotowanych przez osoby merytorycznie odpowiedzialne za ustalenie wyplaty.

Lista plac jest zatem dokumentem wtórnym wydanej decyzji. Brak podpisu pod

wzgledem merytorycznym na 3 listach wynika z wielozadaniowego charakteru pracy

2 osób odpowiedzialnych za ustalenie wyplaty, co oznacza, ze w chwili sporzadzania

list osoby te nie byly na swoim stanowisku pracy.

W celu unikniecia podobnych bledów wprowadzono obowiazek bezwzglednego

kompletowania wszystkich podpisów przed dokonaniem zaplaty.

- w zwiazku z brakiem kontrasygnaty na umowach cywilnoprawnych zarzadzono

przeplyw kazdej umowy do sekcji kwatermistrzostwa, w której sie je ewidencjonuje

po uprzednim doreczeniu glównemu ksiegowemu w celu dokonania kontroli wstepnej

i kontrasygnaty.

Zatem wszystkie umowy beda posiadac kontrasygnate glównego ksiegowego.

- brak ewidencji ksiegowej faktury z ENERGA Obrót na kwote "O" wynika z

technicznego braku mozliwosci jej zaksiegowania. Przy próbie ksiegowania

program komputerowy wyswietla haslo "wartosc faktury musi byc rózna od O".

Nalezy dodac, ze jest to jednostkowy przypadek, kiedy wystapila faktura o wartosci °
i jest ona wynikiem korekt, które ENERGA Obrót z nieznanych nam powodów robila.

Faktura ta jest jednak zarejestrowana w dzienniku podawczym i w rejestrze faktur, a

ponadto jest wpieta w dokumenty dotyczace miesiaca sierpnia, kiedy to nastapil jej

wplyw.

W celu unikniecia podobnych nieprawidlowosci w przyszlosci Komendant

Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu polecil scisla wspólprace kadry i

zobowiazal Glównego ksiegowego i wszystkich pracowników do biezacego

przestrzegania przepisów prawa obowiazujacych na kazdym stanowisku pracy.


