|ł
5
fl
t
t

PiotrkówTryb.,2013.11.20

PAK. 1711.4.2013
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Pan

Cezary Meckier
Dyrektor
Gentrum Kształcenia Praktycznego
w PiotrkowieTrybunalskim

Zgodniez Regulaminempzeprowadzaniakontroliprzez BiuroAudytu
Wewnętrznegoi Kontro|iwprowadzonegoZarządzeniemNr 390 Prezydenta
Miasta PiotrkowaTrybunalskiego
z dnia 13.09.2013r., przeprowadzono
kontro|ękomp|eksowąW Centrum KształceniaPraktycznegoW Piotrkowie
Trybunalskim.
Kontrolępzeprowadziłzespott
kontrolny
w składzie:
- lnspektorw Biuze AudytuWewnętznegoi Kontro|i
- A|donaCiupińska,
- lnspektorw Biurze Audytu Wewnętznegoi Kontro|i- Mario|aFogie|Sadowska
na podstawie upowaznieniaNr PAK.1711.4.2013PrezydentaMiasta
PiotrkowaTrybunalskiego
z dnia 18.06.2013r., zgodniez planemkontroli
wewnętrznej
na 2013rok.
Zakres kontro|iobejmowałprawidłowość
rea|izowanych
dochodów i
. wydatkóworaz gospodarowania
mieniemw 2012r.
omówionez PanemDyrektorem
wynikikontro|i
zostałyprzedstawione
W
protoko|ekompleksowejkontro|ipodpisanymbez zastrzeŹeńw dniu 26
wrzeŚnia2013roku.
Protokół komp|eksowejkontroli spolządzono W dwóch jednobzmiących
jednostce.
egzemplauach,z ktorychjedenpozostawiono
w kontrolowanej

iuchybienia:
Kontrolaw badanymobszarze wykazała
nieprawidłowości
następujące
w zakresiestatutu
1' W statucieCentrumjednostkawskazałaRadę Miejską w PiotrkowieTrybuna|skim,
jako ,,organprowadzący
szkołę''
i posługując
się tymterminem,okreŚ|iław statucie
zadaniai kompetencje
na|ezące
do Prezydenta
Miasta.
,199,1r'
(Dz.U.2004r.Nr 256 poz' 2572
Ustawaz dnia7 września
o systemieoświaty
pojęcie,,organ
prowadzący
ze zm.),w ań. 3 pkt5 definiuje
aW
szkołę|ubp|acowkę'',
ań. 5c pkt2 i 3 wskazujeodpowiednio
ańykułyustawy,z którychwynikajązadaniai
- prezydenta
jednostkisamorząduterytoria|nego
kompetencje
organuwykonawczego
- radygminy(miasta).
miastaoraz zadaniaorganustanowiącego
w zakresieregulaminuorganizacyjnego
1. Brak spojności
w zakresie stosowanegonazewnictwakomórek organizacyjnych
i
jednostki.
stanowiskpracyze schematemorganizacyjnym
2' Przypisaniegłownejksięgowejzadania podpisywaniaumów, umów - z|ecenia
mającychcharakterumowfinansowych.
Z treściart.46 ust.3 ustawyz dnia8 marca1990r.o samoządziegminnym(Dz.U.
z 2001r, Nr 142 poz.1591ze zm.) wynika,żze1eŻe|iczynnośÓprawna moze
powstaniezobowiązańpienięznych,
jest
potrzebna
spowodowaĆ
do jej skuteczności
głównego
kontrasygnata
księgowego.
3. Przypisanie głownejksięgowej zadania W zakresie dysponowaniaśrodkami
pienięznymibędącymi
w dyspozycji
Centrum.
Zgodniez art.54 ust.1pkt2 ustawyz dnia27 sierpnia2009r.o finansach
publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240ze zm') głownyksięgowyjednostkiwykonujedyspozycję
pienięznymi,
środkami
co nie oznaczauprawnienia
do dysponowania.
4' Brak okreś|onych
zadan w zakresieobowiązkukierownikajednostkizapewnienia
funkcjonowania
adekwatnej,
skuteczneji efektywnej
kontro|izarządczej,
zgodniedo
ań. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznychoraz zadan związanychz
zaządzaniemmajątkiem'
5. Brakopisanychzasad i tryburozpatrywania
skargiwniosków,o którychmowa $ 1
pktd regulaminu.
w zakresie planowaniai wykorzystaniaurlopówwypoczynkowych
1' P|anującur|opywypoczynkowe
pracowników
na 2o12r'jednostkanie uwzg|ędniła
postanowienia
ań' 163 s 1 ustawyz dnia26 czerwca1974r' Kodekspracy(Dz' U' z
1998r.Nr 21 poz.94 ze zm.)w zakresienieobejmowania
p|anemur|opów4 dnitzw.
''ur|opu
przysługującemu
na ządanie'',
kazdemupracownikowi
na podstawieart.1672
Kodeksupracy.

W zakresle zasad (polityki)rachunkowości
1. Brak opisanychkont pomocniczych,
zasad ich prowadzeniaoraz powiązaniaz
kontami
księgigłównej,
co wskazywało
na nieprzestrzeganie
ań. 10 ustawyzdnia29
( Dz' U' z2009r. Nr 152poz' 1223ze zm.).
września
1994r' o rachunkowości
2. Niedostosowaniezaktadowegop|anukont do załącznikanr 3 do rozporządzenia
MinistraFinansówz 5 |ipca2010r.w sprawieszczegó|nychzasad rachunkowości
oraz p|anów kont d|a budzetu państwa, budzetow jednostek samorządu
jednostekbudżetowych,
terytoria|nego,
samoządowychzakładowbudzetowych,
państwowychfunduszy ceIowych o|az państwowychjednostek budżetowych
mającychsiedzibępoza granicamiRzeczypospo|itej
Po|skiej(Dz. U. 2010 Nr 128
jednostki
poz.861zezm),któremusząstosowaó
m.in.wzakresie:
budzetowe
o

nazewnictw
i say m b o l i kki o n t( m . i n .k o n t o1 3 0 , 1 3 1 , 4 0600,0 ,7 0 0 , 7 6 0 , 8 0 0-)

o

opisna stronie12-13protokołu
kontro|i,
braku konta720-Przychodyz tytułu
dochodÓwbudżetowych,

o

p|owodzeniakonta071-00,,umorzenie
gruntÓw,,.

jednostka
3- W 20,|2r.wpływyŚrodkowpienięznych
z tytułudochodówbudzetowych
ewidencjonowała
na koncieoznaczonym
nr 131,pomimo
, iz z załącznikanr 3 ,,P|an
kont dla jednostekbudżetowych
i samoządowychzakładówbudżetowych'',
do
rozporządzenia
MinistraFinansówz dnia 5 |ipca2010r'w sprawieszczegó|nych
zasad rachunkowości
oraz p|anówkont(...)wynika,ze kontodo ewidencjistanu
środkówpienięznychoraz obrotów na rachunkubankowymz tytułudochodów
(wpływow)
budzetowychobjętychp|anemfinansowymsłuzykonto 130 Rachunek
bieżqcyjednostki.
w zakresie kontroliflnansowej
1' Powołana
w Regu|aminiekontro|ifinansowejustawaz dnia 30 czeruvca2005r,o
finansachpub|icznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104ze zm.) utraciła
moc z dniem1
stycznia2010r.
2. Zapis$ 8 ust.1 i ust.5 regu|aminuw
rozdzia|e,,Kontro|a
zamówieńpub|icznych''
cyt:
powyżejrównowartości
6000 euro i nie
,,W stosunkudo zobowiqzańo wartości
objętychinnymi wyłqczeniamistosuje się odpowiedniopostępowanieo zamÓwienia
publiczne zgodniez proceduramiokreślonymiw ustawiez dnia 29 stycznia2004 r.Prawo zamÓwień publicznych(tj. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163).ZamÓwien
publicznych o wartościnie przekraczajqcejrownowartości600 euro lub objętych
innymiwyłqczeniamize stosowania ustawyudziela się po przeprowadzeniuanalizy
rynku i wyborze najkonystniejszej z dostanych ofeft. Na wezwanie kierownika
jednostkipracownikudzielajqcyzamowieniapublicznego o waftoŚci do 6000 euro
powinienuzasadnicpisemniewybÓrnajkorzystniejszej
ofefty",niezgodnyz art.4 ust.

(tj.Dz. U. z2006r.
8 ustawyz dnia29 stycznia2004r'- Prawozamówieńpub|icznych
N r 1 6 4po z'1 1 6 3 zezm . ) zk t or egow ynika,
z e ustaw yniestosuj esię doz amow ie iń
konkursów,których wańośćnie przekraczawyraŻonejw złotych wartościkwoty
14.000
euro ".
2, w 2012r.jednostkanie przestzegałazasady zachowaniaczystoŚci obrotówna
kontach 131-xxx-Dochodyjednostkii 135 _ Rachunek socjalny, wynikającejz
zallącznika
nr 3 do rozpoządzeniaMinistraFinansówz dnia5lipca 2010r.w sprawie
szczegółowych
zasad rachunkowości
oraz p|anowkont (..') zgodnie z którą' do
błędnychzapisÓw, zwrotu nadpłat,korektwprowadza się dodatkowotechniczny
zapisujemny.
w zakresiebllansujednostkina dzleń 31 grudnia2012r.
jednostkisporządzonego
1' W informacji
uzupełniającej
na dzień3.1grudnia
do bi|ansu
2012r, jednostkawykazała dokonanie odpisowaktua|izujących
na|eŹnoŚcina
kwotę1.260.55z,t.
jednostkibrakutwozeniaodpisu
W prowadzonych
w 2012r.księgachrachunkowych
i wprowadzenia do ksiąg zapisem Ma konto 290 -odpisy aktualizujqce
należnościNVn
konto 761 -Pozostałekosztyoperacyjne|ub 711-Kosztyfinansowe.
z
Powyzszeświadczyło
wynika1ących
o nie pzestrzeganiu zasad rachunkowości
załącznika
nr 3 do rozporządzenia
MinistraFinansÓwzdnia 5 |ipca2010 r. w sprawie
szczegó|nychzasad rachunkowości
i p|anówkont (...),w zakresie pzeniesienia
najpozniejz końcemroku na|ezności
na
krotkoterminowych
do długoterminowych
konto 226-Długoterminowe
należności
odpisow
budżetoweoraz ewidencjonowania
aktuaIizujących
wańośóna|ezności
na koncie29)-odpisyaktualizujqce
należności.
w zakresierozrachunkówz odbiorcamii dostawcami
1. Na poddanychkontro|idowodachksięgowych(opis na stronach25-26 protokołu
komp|eksowej
kontro|i),brak wskazaniaklasyfikacjibudżetowej
oraz dokonania
wstępnejkontroIizgodnościoperacjigospodarczychi finansowychz pIanem
przez głównąksięgową(|ubosobyupowaznione
finansowym
do dokonaniakontroli
przezgłownego
zgodniez przepisamiustawyo finansachpub|icznych
księgowego).
pzez jednostkęzasadamiopisanymiw Regu|aminiekontroli
Zgodniez przyjętymi
($ 9 ust' 7) orazpowiezeniemobowiązków
głownej
finansowej
księgowej
w zakresie
art.54 ust. l pkt 3a ustawy z dnia27 sierpnia2009r. o finansach publicznych,
dowodem dokonania przez głównegoksięgowegokontro|izgodnościoperacji
gospodarczych
i finansowych
z p|anemfinansowymjest jego podpiszłoŻony
na
dokumencieobok podpisupracownika
właściwego
fzelzowo.Podpisten oznacza,
ze nie zgłaszaon zastzeżeń do oceny prawidłowości
operacjii jej zgodnościz
prawemprzedstawionej
przez właściwych
|zelzowo pracowników,kompletnoŚci

tej
dokumentówdotyczących
rzete|ności
i prawidłowości
orazforma|no-rachunkowej
operacji,a takŻe,Że zobowiązaniawynikaJącez operacji mieszczą się w planie
jednostki.
finansowym
za wskazaniesposobu ujęcia dowoduw
2 . Brak podpisu osoby odpowiedzia|nej
jednostki,
o ktorymmowaw art.21 ust.1pkt6 ustawyz dnia
księgachrachunkowych
1994r.o rachunkowości.
29 września
3 . Poddane kontro|idowody księgowebyłyzatwierdzanedo zapłatyprzez główną
jednostki|ubosobęupowaznioną,
art.59 ustawy
co naruszało
księgowąi kierownika
jest
gminnym stanowiący,
ie dyspozycjaŚrodkamipieniężnymi
o samorządzie
oddzie|onaod kasowegojej wykonania'Głownyksięgowy,któremu zakresami
powierzonowykonywaniedyspozycjiśrodkami
obowiązkowi odpowiedzia|ności
pienięznymi,
pienięznymi,
w tymm.in.
środkami
nie możejednocześnie
dysponować
zatwierdzaÓdo zapłatydowodyksięgowe.
na kontrahentów
z podziałem
4 . Ewidencjaana|ityczna
do konta201 prowadzonabyła
jednakżeewidencjata nie pozwalana wyodrębnienie
zobowiązań
ewentua|nych
wymagalnych
wg podziałek
k|asyfikacji
budżetowej
"

w zakresiepozostaĘchrozrachunków publicznoprawnych
ana|itycznej
do konta229.Zobowiqzania
1. W 2012r.jednostkanie prowadziła
ewidencji
z tytułuZUS zapewniającejmoi|iwoścusta|eniastanu na|eznościi zobowiązań
wynikającychz rozrachunkówz poszczegó|nymiinstytucjamiz jednoczesnym
budzetowej,do czego
wskazaniemtytułowrozrachunkowi podziałekk|asyfikacji
oraz rozporządzenie
ob|igowałaprzyjęta przezjednostkępo|itykarachunkowości
Ministra Finansow z dnia 5 |ipca 2010r. W sprawie szczegó|nych zasad
rachunkowości
orazp|anówkont(...).
w zakresierealizowanychdochodóww 2012r.
z tytułunajmu
i
1. Uzyskanew 2012r.dochodyz najmuparkingówi sa| jednostkask|asyfikowała
wykazałaW sprawozdaniuRb - 27 S w dzia|e801 rozdział80'140paragraf0830 wpływy
z usług,nie przestrzegając
k|asyfikacji
dochodow,
tym samymszczegółowej
jednostkę rozpoządzenieMinistraFinansÓwz dnia 2 marca
do ktorejob|igowało
2o10r.w sprawie szczegółowejk|asyfikacji
dochodów,wydatków,pzychodów i
(Dz. U' Nr 38 poz.
rozchodóworaz środkowpochodzącychzeżrodełzagranicznych
207ze zm.),zgodniez ktorymdochodyz najmui dzierŻawy
składnikow
majątkowych
Skarbu Państwa, jednosteksamoządu terytoriaInego
Iub innych jednostek
za|iczanychdo sektorafinansowpub|icznych oraz innych umów o podobnym
charakteze,wykazujesię w paragrafie
075.

z tytułusprzedaŻy wyrobow gotowych
w art.40 ust. 2 pkt 3 ustawy
2.w 2012r.jednostkanie pzestzegała zasad okreś|onych
z
o finansachpub|icznych,zgodniez którymi, w przypadkuwystępowaniaza|egłości
jednostkabudżetowa zobowiązanajest
tytułuniewpłaconych
w terminiena|eżności,
nie poŹniej
do na|iczana i ewidencjonowaniaodsetek od nieterminowychpłatności
niŻ na koniec każdegokwańału.Wymog na|iczaniai ewidencjonowaniaodsetek za
nieterminowe uiszczanie wpłat ustawodawca zawarł równiez W szczegÓłowym
przepisie wykonawczym do ustawy o finansach pub|icznychtj. w rozpoządzeniu
MinistraFinansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegÓ|nychzasad rachunkowości
oraz p|anów kont (.'.).Zgodnie z $ 8 ust. 5 rozpoządzenia odsetki od na|eznoŚcii
zobowiązańujmujesię w księgachrachunkowychW momencie ich zapłaty,lecznie
pozniej niz pod datą ostatniegodnia kwańałuw wysokościodsetek na|eżnychna
koniec tego kwańału. NaIiczone odsetki od naIeznościksięguje się pod datą
na|iczenia Wn konto 221- Naleiności z tytułudochodow budżetowych, Ma 750Przychody finansowe.
3.Jednostka nie prowadziłaewidencjiszczegołowejdo konta 750- Przychody finansowe,
zapewniającejwyodrębnieniepzychodow z tytułudochodow budzetowych(w tym
odsetek od na|ezności),
wedtug pozycji planu finansowego do czego ob|igowała
przyjętaprzez jednostkępoIitykarachunkowości.
Z opisu do zakładowegop|anu kont jednostki stanowiącegozałączniknr 3a do
po|itykirachunkowościwynika, Że do ewidencji przychodow z tytułudochodów
budzetowych (w tym odsetek za zwłokęod na|eżności)służykonto 750- Przychody
i koszty finansowe, co jest niezgodne z załącznikiemnr 3 rozporządzenia Ministra
Finansów z 5 |ipca 2010 r. w sprawie szczegó|nych zasad rachunkowości
oraz
p|anÓwkont (...),zgodniez ktorymdo ewidencjiprzychodowfinansowychsłuzykonto
7S)-Przychodyfinansovye,natomiastdo ewidencjikosztow finansowychsłuzykonto
751-Kosztyfinansowe .
4. Jednostka nie na|iczyłai nie wyegzekwowała od ,,najemcy''na|eżnychodsetek
ustawowych za najem w 2012r' pomieszczeń dydaktycznych za kaŻdy dzień
opoznieniaw zapłacie, czym naruszyła$ 3 ust.4 umowy najmu'
W przypadkuwystępowaniaza|egłości
z tytułuniewpłaconych
w terminiena|eżnoŚci,
jednostkabudzetowazobowiązanajest do na|iczana i ewidencjonowaniaodsetek od
nieterminowychpłatnościnie pozniej niŻ na koniec kazdego kwańału. Wymóg
na|iczaniai ewidencjonowania
odsetekza nieterminoweuiszczaniewpłatwynikaz
art'40 ust. 1 ustawy o finansach pub|icznych o|az ze szczegółowych pzepisów
wykonawczychdo ustawy tj. w S 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 5
|ipca2010 r. w sprawieszczegó|nychzasad rachunkowoŚcioraz p|anówkont('..)'

z tytułuopłatza miejsceparkingowe
1. w 2012r.jednostkarea|izowała
dochodyz tytułuopłatpobieranychza korzystaniez
miejscparkingowych
na podstawie
umÓwzawańychw 2011r.czym naruszyłaz s 6
ust.1 umowy, zgodniez którym Cyt.,,Umowajest zawar.tana 1 rok z możliwościq
przedłużenia".W
umowy.
umowachnie wskazanosposobuiformyprzedłuŻenia
opłatza korzystaniez miejsc
2' Kontro|aw zakresie pzestrzegania regu|owania
parkingowych,
stosowniedo S 3 ust.2 umowy tj"dodnia 15 _ kaŻdegomiesiąca
na |osowowybranejprobie 4 kontrahentówwykazała,Że na|einościnie były
w terminachwynikających
z podpisanychumów. Kontro|awykazała
regu|owane
3następujące
opóŹnienia: 1 -dnioweW 7 przypadkach,2-dnioweW 1 przypadku,
6- dniowew 1 pzypadku, 144- dniowew 1 przypadku,
dniowe w 1 przypadku,
dniowew 1 przypadku.
w ust.5 $ 8 rozpoządzenia
nie przestzegała
zasadokreś|onych
3. \N 2012r.jednostka
oraz p|anówkont(...),w zakresie
zasad rachunkowości
w sprawie szczegÓ|nych
uiszczanieprzeznajemców
odsetekza nieterminowe
na|iczania
i ewidencjonowania
opłatz tytułukorzystaniaz miejsc parkingowych oraz ujmowaniapod datą
ostatniegokwańatu odsetekna|einychna koniectego kwańału,czym naruszyła
rowniezart.40 ust.1 ustawyo finansachpublicznych.
w zakresiewydatkówjednostki
zakładowyfunduszuświadczeńsocjalnych
FunduszuŚwiadczeń
Zakładowego
1. Postanowienie
zawańeW s 13 ust.1fRegu|aminu
d|apracowników
funduszuupominkow
dotyczącefinansowania
ze środków
Socja|nych
pozostawało
w spzeczności z arŁ.2 pkt 1 ustawyz
odchodzących
na emeryturę,
(Dz. U. z 1996r'
socjalnych
funduszuświadczeń
dnia4 marca1994r, o zakładowym
Nr 70 poz.335).
2. Dane z programukomputerowego
A|dar SC-System

Kadry ,,Przeciętnystan
zatrudnienia
w przeliczeniuna etaty w okresieod 01,01.2012r.do 31.12.2012r.
nauczycie|i oraz pracownikÓwadministracji
i obsługi',,niezgodne z ,Iaktycznym
przezjednostkę
stanemzatrudnienia
w prze|iczeniu
na etaty,wykazanymw złoŻonych
(pismoznak CKP'0710.431I13
wyjaśnieniach
oraz pismoznak
z dnia 3'10.2013r.

CKP.07'1
0-4361
13 z dnia4.10.2013r.).
przeciętnej|iczbypracownikow
p|anowanej
3. W 2012r.jednostka nie skorygowała
administracjii obsługizatrudnionychW 2012r. do faktycznejprzeciętnej|iczby
(po prze|iczeniu
zatrudnionych
na pełnywymiarczasu pracy),czym naruszyła$ 1
rozpoządzeniaMinistraPracy i PolitykiSpołecznejz dnia 9 marca2009r'w sprawie
przeciętnej
odpisowna zakładowy
usta|ania
Iiczbyzatrudnionych
w ce|u naIiczania
(Dz.U. Nr43 poz.349)'
funduszświadczeń
socjalnych

4. W 2012r.jednostkanie przestrzegała
MinistraFinansówz dnia5 lipca
rozporządzenia
2010r.w sprawieszczegó|nych
zasad rachunkowości
oraz p|anowkont(.'.),w zakresie
zachowania
ewidencjiszczegÓtowej
czystoŚciobrotówna koncie135orazprowadzenia
do konta851,umoŻ|iwiającej
usta|enie:
1) stanu orazzwiększeńizmniejszeńZFSS z
podziałem
w p|anie;
wedługżrodeł
zwiększeńi kierunkówwykorzystaniaokreś|onych
poniesionychkosztów oraz uzyskanychprzychodowposzczegó|nych
2) wysokości
rodzajówdziała|ności
w ustawieo ZFSS w układzie
socja|nejwyszczegó|nionych
planufinansowego
dostosowanym
do zakładowego
tegofunduszu.
FunduszuŚwiadczeń
5. PostanowieniezawańeW s 13 ust.'1fRegu|aminuZaklladowego
SocjaInych
dotyczącefinansowania
ze środków
funduszuupominkówd|apracownikow
pozostawało
odchodzących
na emeryturę,
w spzecznościz arl.2 pkt ,l ustawyz dnia
4 marca1994r' o zakładowym
funduszuświadczeń
socjalnych.
zamówieniepublicznena dostawy,usługilubrobotybudowlanedo kwoty14.000Euro.
umÓwz
1. Proceduranie nakładała
zawieraniaodpłatnych
na zamawiającego
obowiązku
wykonawcą'
których przedmiotem
dostawy|ubrobotybudow|ane.
są usługi,
w punkcie
Ańykuł2 ustawyzdnia 29 stycznia2004rokuPrawozamówieńpub|icznych
13 definiujezamówieniapub|icznejako odpłatneumowy,ktorychprzedmiotemsą
te umowysą
dostawy'usługi|ub robotybudow|ane.
Podmiotamizaśzawierającymi
zamawiający
i wykonawca'
2. Procedura nie okreś|ała
wstępnejoceny ce|owości
obowiązkudokumentowania
zaciąganiazobowiązańfinansowych,o ktorychmowaw ań. 54 ust.1 pkt 3 ustawy o
finansachpublicznych
sposobu
oraz nie pzewidywałakonieczności
dokumentowania
wyboruwykonawcy(pzeprowadzeniarozeznantarynkuw celu wyboruwykonawcy,
szczegółowego
uzasadnieniazawarciaumowy)oraz usta|eniajego wynagrodzenia.
Zgodniez art'.4 pkt 8 ustawyprawo zamówieńpub|icznych,
ustawynie stosujesię do
zamowień i konkursów, ktorych wańoŚÓ nie pzekracza wyrazonej W złotych
rownowartoŚci
14'000Euro.
3' Na dowodachksięgowych,
fakturaVat nr 01lo5l2012r.
oraz fakturaVat nr 110612012
za wykonanieusługi,,naprawapodjazdudo budynku Centrum,,,brak potwierdzenia
jednostkiwstępnejkontrolizgodności
dokonaniaprzezgłownego
księgowego
operacji
gospodarczych
i finansowychz p|anemfinansowymoraz komp|etności
i rzete|noŚci
dokumentow
dotyczących
operacjigospodarczychi finansowych,o ktorychmowa W
pub|icznych.
ań. 54 ust.'1pkt.3ustawyo finansach
wzakresie ustanowieniatrwałegozarządu
nieruchomościami
narzeczjednostki
jednostce
przekazanych
1' Wykazanew księgachrachunkowych
wartości
nieruchomości
w tnłvały
zaząd

wynikającąz decyzji
nie byłyzgodne z wartością
nieruchomości

ZarząduMiastaPiotrkowa
z dnia12.02'2002
Trybunalskiego
Nr GG.|.72232-3519912002

r., |ecz zgodne z danymi wynikającymiz

protokołuprzekazania mienia z dnia

przezUząd MiastaWydziałBudzetuReferatds. Majątku
30.03.2002
r. sporządzonego
Miasta(opisna stronach51-56protokołu
komp|eksowej
kontro|i).
Jednostkanie dokonałaksięgowaniadotychczasowego
umorzeniawynikającegoz
protokołuprzekazanianieruchomości
w tnłvały
zarządz dnia30.03'2002r.
w zakresieewidencjiśrodkówtrwałych
1. Jednostkanie posiadałauregulowańwewnętznych,które okreś|ałyby
zasady i tryb
|ikwidacji
składnikow
majątkowych
z uwzg|ędnieniem
rozpoządzeniaRady Ministrowz
dnia 21 maja 2010 r. w sprawiesposobu i trybu gospodarowania
sktadnikami
(Dz.U. Nr
rzeczowymi
majątkuruchomego,
w któryWyposazone
są jednostkibudżetowe
1 1 4p o z. 7 6 1 ) .
postawionych
2' Do ewidencji
znajdujących
się na terenie
środkÓw
tnruałych
w stanlikwidacji
jednostkinie prowadzono
kontapozabilansowego.
w postaci
3' Nieprawidłowo
okreŚ|onoroczną stawkę amortyzacyjną
środkatnłvałego
ogrodzeniaterenu o numerzeinwentarzowym
291-00235.Wskazany Środek truvały
umarzano przy zastosowaniu2,5oń stawki amońyzacyjnej,natomiastzgodnie z
wykazemrocznychstawek amońyzacyjnychstanowiącymzałączniknr 1 do ustawyz
stanu
dnia,15|utego1992 roku o podatkudochodowym
od osób prawnych(według
prawnegona dzieńwprowadzenia
do ewidencji- Dz. U. z 2000 r. Nr
Środkowtnłałych
54, poz' 654 ze zm') środkitnłałegrupy 2 KŚT na|eŻyumarzaćpzy zastosowaniu
stawkiWynoszącej
4,5o/o.
w zakresieewidencjiwańości
nlematerialnych
i prawnych
1. Jednostkadokonałanieprawidłowego
księgowania
wańościniemateria|nej
i prawnejw
postaci aktua|izacjiprogramu płacowego,,ALDAR" na koncie Wn 020 ,,wańości
niemateria|ne
i prawne''
W kwocie400,00zł,,ktorą
winnazaksięgowac
zgodniez fakturą
V A T N r 1 7 l1 2zdnia 1 1 'o 1 '2 0 1 2 r.w
kw ocie430,50
zł ,cow skaz uje
na niepzestr zeg an i e
powinnybyc
art.24 ust 2 ustawyo rachunkowości,
zgodniez którymksięgirachunkowe
prowadzonezete|nie, a dokonane W nich zapisy powinny odzwierciedIaóstan
rzeczywisty.
programupłacowego,,ALDAR''
2, Aktua|izacja
zostałanieprawidłowo
ujętana koncieWn 020
niemateria|ne
i prawne''i Ma 071-6 ,,umolzeniewańoŚci niematerialnych
i
,,wartości
prawnych'',poniewaz aktua|izacjaprogramu nie jest za|iczana do wańości
niemateria|nych
i prawnychzdefiniowanych
w ań. 3 ust.1 pkt14 ustawyo rachunkowości.
Zakup aktua|izacji
oprogramowania
stanowiwydatekbieŻący,
ktory powinienobciążac
kosztybieząceokresusprawozdawczego.

jednostkanieprawidłowo
ujęłana koncie
3,Zakup aktua|izacjiprogramupłacowego,,ALDAR'
Wn 401-421 ,,Wyposażenie'',
ktory prawidłowopowinien byÓ ujęty na koncie Wn 402
obce''.
,,Usługi
Wskazane ujęcie wydatku niezgodne jest z opisem konta 401 ,,zuŻyciemateriałowi
energii''oraz konta 402 ,,Usługiobce''zawańymi w Zakładowymp|aniekont d|ajednostki
stanowiącymzałączniknr 3 do Zarządzenia nr 29 z dnia 31.12,2009 r. zgodnie z ktorymi
konto 401 służydo ewidencjikosztow zuŻyciamateriałówi energii na ce|e działa|ności
podstawowej natomiast konto 402 służydo ewidencji kosztÓw z tytułu usług obcych
jednostki,
wykonywanychna rzecz działaIności
4. Kontro|a w zakresie ewidencji wańości niemateria|nychi prawnych wykazalla brak
w regu|acjachwewnętznych dokumentuktorystanowiłbypodstawęprzychodu
okreś|enia
wańości niemateria|nychi prawnych ujmowanego w ewidencji księgowej w wyniku
przyjęciaIubnieodpłatnego
otrzymania'
w zakresie ewidencji pozostatych środkówtrwaĘch
1'w 2012 r' jednostkadokonałazakupu sz|ifierki,którąwprowadzilla
do ewidencjii|ościowo
pozostałychśrodkowtnłvałych
wartościowej
w oparciu o dokument MM ,,przesunięcie
magazynowe"Nr 3/MM/12 z dnia 27.12.2012r.,natomiastw oparciu o dokument RW
,,rozchód wewnętzny'' Nr 1lLl12 z dnia 30'09.2012r.dokonała zmniejszenia stanu
- narzędzi.
pozostałychśrodkówtnruałych
Wskazane sposoby dokumentowaniapzyjęcia i |ikwidacjipozostałychśrodkowtrurałych
naruszają zasady

okreś|one W

lnstrukcji obiegu dokumentów wprowadzonej

Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 5/2008 r', zgodnie z
ktorymi dokument MM

pzesunięcie materiałów służy do

udokumentowania

pzemieszczania materiałumiędzy magazynamijednostki,a dokument RW - rozchod
wewnętrzny słuzy do udokumentowaniawydania materiałÓwz magazynu na ce|e
produkcyjne.
2. Kontro|a w zakresie ewidencjipozostałychśrodkowtrulrałych
wykazałabrak określenia
w
reguIacjachwewnętrznychdokumentuktÓry:
- stanowiłby
podstawęprzychodupozostałychśrodkowtn,vałych
ujmowanegow ewidencji
księgowejw wynikupzyjęcia Iubnieodpłatnego
otzymania,
- stanowiłbypodstawęrozchodu pozostałychśrodkówtnruałych
ujmowanegow ewidencji
księgowejwwynikusprzedaży,|ikwidacji
przekazania.
fizycznej|ubnieodpłatnego
w zakresie gospodarki magazynowej
'1. UzgadnianiestanóW
magazynowychw jednostcew 2012r. w okresach miesięcznych
następowało
z naruszeniemzasady okreś|onej
w ,,|nstrukcji
magazynowejwewnętrznej,,
(opis na stronach79-80 protokołu
komp|eksowej
kontro|i).
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W zakresie inwentaryzacjiaktywów i pasywów
majątkui zasad
1. |nstrukcja
w sprawiegospodarkimajątkiemtrwałym,inwentaryzacji
za powiezone mienie W Centrum KształceniaPraktycznego
odpowiedziaInoŚci
na zaządzeniem Dyrektoranr 29|2009z dnia18 grudnia 2009 r.:
wprowadzo
z art.26ust.3
a) nie zawierała,
definicjiterenustrzezonego
ce|emzachowaniaspójności
pkt2 i 3 ustawyo rachunkowości,
pzeprowadzanejwdrodze
b) nie zwieraławzorówdokumentowania
wynikówinwentaryzacji
weryfikacjisald, potwierdzania(uzgodnienia)sald oraz spisu z natury aktywow
pienięŻnych
i druków ścisłego
zarachowania,zgodnie do art. 27 ust. 1 ustawy o
rachunkowości'
c) Wymagadoprecyzowaniainwentaryzacji
w drodze potwierdzaniasa|d zobowiązań,
zgodniedo ań. 26 ust.1 ustawyo rachunkowości.
2. Stwierdzono,Że jednostka dokonałaroz|iczeniamateriałów,które zostałyzuŻytew
procesieprodukcyjnym
drogąweryfikacjisa|d w okresie półrocznym,
co pozostajew
w
sprzecznoŚciz unormowaniem
wewnętznymzawańymw rozdzia|eV pkt 3 |nstrukcji
sprawiegospodarkimajątkiem
trwałym,
inwentaryzacji
majątkuizasad odpowiedzia|ności
za powiezonemieniew CentrumKształcenia
zaządzeniem
PraktycznegoWprowadzonej
Dyrektoranr 29|2009z dnia 18 grudnia2009 r' zgodniez ktorymcyt:,, inwentaryzację
materiałów,
towarów i produktow,o których mowa w ań. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o
- pzeprowadzasię ściś|e
rachunkowoŚci
te
w ostatnimdniu rokuobrotowego.
Składniki
pod|egająinwentaryzacji
w drodze spisu z natury nie ty|ko na ostatnidzień roku
obrotowego,
a|erÓwniezna konieckwańału'',
w zakresiegospodarkikasoweji gospodarkidrukamiścisłego
zarachowania
1. Kontrolaaktosobowychpracownikow
zatrudnionych
na stanowisku:
- księgowegowykazała,
ze zakres obowiązkow
i odpowiedzialnoŚci
nie zawierazadan
dotyczących gospodarowania
drukamiścisłego
zarachowania,pomimo faktycznego
wykonywania
tegoobowiązku,
- sekretarzawykazalta,
Że zakres obowiązkówi odpowiedzia|ności
zawieranieaktua|ne
obowiązkiw zakresieprowadzeniarejestrudrukowścisłego
zarachowania(dyplomow,
indeksów,legitymacji)'
2. Stwierdzono
brakwpisówdotyczących
stanui|ościowego
zarachowania
drukówścisłego
tj. arkuszyspisów z naturyw książcedrukówścisłego
w
zarachowaniaK-21o załoŻonej
dniu 01.07.2011r. Wskazananieprawidłowośó
naruszazasadę okreś|oną
w $ 7 pkt 3
|nstrukcji
kasowej,zgodniez którąstan i|ościowy
drukowścisłego
zarachowaniausta|a
się na biezącow książcedrukowścisłego
zarachowania,
3. Kontro|a
dokumentowania
operacjikasowychw 2012r. wykazała,
Że w jednostcewypłat
gotowkowych
dokonywanona podstawiewystawionychkomputerowodowodów KW,
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ktorepodpisywanebyłyprzez kasjera,co wskazujena nieprzestzeganiezasady zawartej
w lnstrukcjiobiegu Dokumentówstanowiącejzałącznikdo Zaządzenia DyrektoraNr
jest
5/2008z dnia3 kwietnia2008 r., zgodniez ktorądowodwypłatyKw podpisywany
przezkasjerai sprawdzanyprzezgłownego
księgowego,
w zakresieubezpieczeniamajątkujednostki
oraz informacjao budynkachdo ubezpieczenia
1. lnformacja
o mieniudo ubezpieczenia
wedługstanu na dzień 30 czerwca 2012 r' przekazane zostały bez zachowania
i MajątkuUzędu Miasta Piotrkowa
Wymaganego
terminudo ReferatuAdministracji
,13
w dniu |ipca2012 r. oraz nie zostałypodpisane
Trybuna|skiego
w formiee-mai|owej
jednostkiorganizacyjnej
przezkierownika
i głownego
księgowego.
Wskazane nieprawidłowości
naruszają zasady okreś|oneW Zarządzeniu Nr 458
PrezydentaMiasta PiotrkowaTrybunalskiego
z dnia 10.11.2011r. zgodniez ktorymi
objęta programem
kaŻdajednostkaorganizacyjnaMiasta PiotrkowaTrybuna|skiego,
przestawienia
mienia,ma obowiązek
wterminiedo dnia 10 |ipcakażdego
ubezpieczenia
roku_ stanumajątkupodlegającego
ubezpieczeniu
na dzień 30 czerwcadanegoroku.
Ponadto dane stuzące do sporządzeniainformacjio stanie mienia pod|egającego
przesyłane
i MajątkuWymagajązatwierdzenia
ubezpieczeniu
do ReferatuAdministracji
przezkierown
ikajednostkiorganizacyj
nejorazgłowneg
o księgowego.
2. Jednostkaw |nformacji
o mieniudo ubezpieczenia
wedługstanu.
- na dzień30.06.2012
r. zaniŻyła
o kwotę3.444,62złwańoścznajdującej
się na ewidencji
środkow
trwałychmaszyny z grupy 4 - spawarkiTlG THF 200 Ac/Dc w wartości
początkowejbrutto 3.900,00 zł' Spawarka T|G THF 20o Ac/Dc została objęta
ubezpieczeniem
w kwocie455,38zrt,
- na dzień 01.01.20,13
r. zaniŻyła
o kwotę20.559,62zł wańoścznajdujących
się na
ewidencjiŚrodkÓwtruvałych
maszynz grupy,4- tokarkiTUS-25 nr fabr. 202 w kwocie
(wańośÓ
początkowa
10'000,00
10.000,00
w
zł)ipuIpitusterującego
modułk|awiatury
początkowa
kwocie,t0.559,62
zł(wańośc
10.980,00
zł).TokarkaTUS-25nr fabr.202nie
zostałaobjętaubezpieczeniem,
natomiastpu|pitsterującymodułk|awiatury
zostałobjęty
ubezpieczeniem
w kwocie 420,38zł tj. niezgodniez ZaządzeniemNr 458 Prezydenta
MiastaPiotrkowa
Trybuna|skiego
z dnia 10,11,2011
r. w sprawiezasad spoządzania
pod|egającemu
informacjio stanie i wańościmienia komuna|nego
ubezpieczeniuw
podaÓwartośÓ
bzmieniu:,,na|eŻy
ogółemznajdujących
się na ewidencjiśrodkow
truvałych
jednostkowa
z grup3-8 KŚT, którychewidencyjna
pojedynczego
wańośó
tn,vałego
środka
wynosiminimum3.500'00zł' Wszystkieskładniki
majątkuna|eŻypodawaów wańości
początkowej
brutto''.
3. ZarządzenieNr 7|2012DyrektoraCentrumKształcenia
Praktycznegow Piotrkowiez Tryb.
z dnia 23,04'2012f., uszczegoławiające
zasadyspoządzaniainformacji
o staniemienia
1f

W
zostałowydane pomimo braku zapisów o takich moz|iwościach
komunaInego
r,
z dnia 10.11.2011
Trybuna|skiego
ZaządzeniuNr 458 PrezydentaMiastaPiotrkowa
materialnej
w zakresieochronymieniai odpowiedzialności
majątkui zasad
inwentaryzacji
trwałym,
1. W |nstrukcji
w sprawiegospodarkimajątkiem
za powiezone mienie W Centrum KształceniaPraktycznego
odpowiedziaIności
Dyrektora
Nr 29/2009z dnia 18 grudnia2009r.
wprowadzonejZarządzeniem
wzorówdokumentowania:
zasad i niewprowadzono
a) niedoprecyzowano
- powierzaniapracownikom
jednostkiodpowiedziaIności
za powierzone
materiaInej
majątkowe,
składniki
- pzypisywania odpowiedzia|ności
materia|nejza wyposażenieznajdującesię W
poszczegó|nych
saIachi pomieszczeniach.
w zakresie przestrzeganiai stosowania przepisów wynikającychz ustawy Prawo
budow|ane oraz r ozporządzeńwykonawczych
Ministra
1' Jednostka
nie pzestzega $ 5 pkt2oraz $6 ust.1 iust' 2pkt1rozporządzenia
(Dz. U. Nr
|nfrastruktury
z dnia 3 |ipca2003 r. w sprawieksiązkiobiektubudow|anego
120,poz. 1134)poprzez:
charakteryzujących
obiekt,
a) nie okreś|enie
danychtechnicznych
kontro|i
oraz badanokreŚ|onychart.62 ust. 1 i 2
b) nie dokonaniewpisówz protokołow
ustawyz dnia 7 lipca 1994r. Prawobudowlane(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623ze
osobę,
oraz danychidentyfikujących
zm') dotyczących
usta|eńzawańychw protokołach
wystawiła,
ktoradokument
co 5 |atna
c) nie dokonaniewpisów protokołów
kontro|i
okresowychprzeprowadzanych
podstawiear1..
62 ust. 1 pkt 2 ustawyPrawo budowlanew zakresiebadaniainstalacji
i piorunochronnej.
elektrycznej
Mającna uwadzewskazanesłabości
kontro|iw
badanymobszarze,na podstawie
$ 19
pzeprowadzaniaKontro|ipzez BiuroAudytuWewnętrznego
i Kontro|i
ust. 2 Regu|aminu
zalecam:
1) W statuciejednostkiwskazaÓ ,,organprowadzącyszkotę''zgodnie z definicją
okreś|onąw
art.3 pkt5 ustawyz dnia7 wześnia1991r. o systemieoświaty,
2) okreŚ|ającw statucie zadania i kompetencje,,organuprowadzącegoszkołę'',
przestrzegaĆ
w ktorym
ań. 5c ustawyz dnia7 wrzeŚnia,1991r' o systemieoświaty,
ustawodawcawskazujeodpowiednioańykułyustawy,z ktorychwynikajązadania i
kompetencjeorganu wykonawczegooraz zadania i

kompetencje organu

stanowiącego,
3) zapewniÓ zgodnośc Regu|aminu organizacyjnegoW zakresie komorek
jednostki,
i stanowiskpracy ze schematem
organizacyjnych
organizacyjnym
l3

pracownika
w Regulaminieorganizacyjnym
4) zapewnićzgodnośczadań określonych
głównegoksięgowego
z Wymogamiwynikającymiart'
na stanowisku
zatrudnionego
46 ust. 3 ustawyz dnia 8 marca 1990ro samoządziegminnym(Dz. U.2013r.
poz.594ze zm.) oraz arl. 54 ust. 1 pkt 2 ustawyo finansachpublicznych(Dz.
poz.885ze zm.),
U.2013r.
z ań.69 ust.1pkt 3
zadaniawynikające
uwzg|ędniÓ
organizacyjnym
5) w Regu|aminie
w zakresie
ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansachpublicznych,
adekwatnej,
obowiązkuzapewnieniaprzez kierownikajednostki funkcjonowania
skuteczneji efektywnejkontro|izaządczej,
jednostkizasadyi trybrozpatrywania
skargi
w Regu|aminie
organizacyjnym
6) określic
wniosków,
pracowników
7) dokonaĆ aktua|izacjizakresów obowiązkowi odpowiedzia|ności
na stanowiskuksięgowego i sekretarzaw zakresie gospodarki
zatrudnionych
ścisłego
zarachowania,
drukami
postanowień
art. 163 s 1 Kodeksupracyw zakresienie obejmowania
8) przestrzegaĆ
p|anem ur|opÓw 4 dni tzw. ''urlopu na żądanie'',przysługującemu
kazdemu
pracownikowi
na podstawieań. 167,Kodeksupracy,
i
rachunkowości
9) dokonaÓweryfikacjipzyjętych przez jednostkęzasad (po|ityki)
dostosowacdo wymogowokreś|onych
ań. 10 ust.1ustawyz dnia29 wześnia1994
(Dz' U. 2013r'poz.330ze zm.)w zakresiesposobuprowadzenia
r. o rachunkowości
p|anukont,usta|ającego
wykazkontksięgi
ksiągrachunkowych,
w tym:zakładowego
głÓwnej,przyjęte zasady k|asyfikacjizdarzeń, zasady prowadzeniakont ksiąg
pomocniczychoraz ich powiązania
z kontamiksięgigłownej,
10)zakładowyp|an kont jednostkitwozyó w oparciu o p|an kont wynikającyz
zakładów
załącznikanr 3 ,,P|ankontd|ajednostekbudżetowych
i samorządowych
budżetowych''
do zarządzenia MinistraFinansów z 5 |ipca 2010r' w sprawie
szczegó|nychzasad rachunkowości
oraz p|anów kont d|a budzetu państwa,
budżetow jednostek samorządu terytoriaInego,jednostek budżetowych,
państwowychfunduszy celowych oraz
samoządowych zakładówbudżetowych,
państwowychjednostek budzetowychmających
Rzeczypospolitej
Polskiej(Dz.U. 2013r.poz.289),

siedzibę poza granicami

powołaóobowiązującą
ustawę
11)wpodstawieprawnejRegulaminukontrolifinansowej
publicznych,
z dnia27 sierpnia2009r.o finansach
idostosow
aÓ
1 2 ) z wery fik o wa
zaÓpis W s 8 us t 1iust5Regu|aminukontr o|ifinansow
ej
do wymogowokreślonych
w ar1.4 ust.8ustawyz dnia 29 stycznia2004r.Prawo
(Dz.U.2013r.
poz.907ze zm.),ce|emzapewnienia
zamówieńpub|icznych
zgodności
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o ktorychmowaW
wewnętrznymi,
działa|ności
z przepisamiprawaorazprocedurami
art.68 ust.2ustawyo finansachpublicznych,
13)przestzegać zasad rachunkowościuwzg|ędnionychW załączniku nr 3 do
rozporządzenia
MinistraFinansówz dnia 5 lipca 2010 r. w sprawieszczego|nych
zasadrachunkowości
i p|anówkont(....)
w zakresie:
- zachowaniaczystości
jednostkioraz
obrotówna koncie 130_ Rachunekbieżqcy
na koncie 135-RachunekśrodkÓw
funduszyspecjalnegoprzeznaczenia,
-przeniesienianajpozniej z końcem roku na|eznościkrÓtkoterminowych
do
należnościbudżetoweoraz
długoterminowych
na konto 226-Długoterminowe
na koncie 290ewidencjonowania
wańośÓna|ezności
odpisow aktua|izujących
odpisy aktualizujqce należności,
kontro|i
finansowej
14) przestrzegacregulacjiwewnętznychzawartychw Regu|aminie
pzez głownego
zgodnoŚci
w zakresiedokonywania
księgowego
wstępnejkontro|i
i
operacjigospodarczychi finansowych
z p|anemfinansowymoraz komp|etności
rzeteInoŚci
i finansowych'
dokumentów
dotyczących
operacjigospodarczych
15) przestzegaćarl.21 ust.1 pkt6 ustawyz dnia29 wześnia1994r.o rachunkowości
w zakresiepotwierdzania
sprawdzeniai zakwa|ifikowania
dowoduksięgowegodo
pzez wskazaniemiesiąca oraz sposobuujęcia
ujęciaw księgachrachunkowych
podpisemosoby odpowiedzia|nej
dowoduw księgachrachunkowych
(dekretacja),
za te wskazania,
jednostki
16) zapewniÓzatwierdzanie
dowodówksięgowychdo zapłatyprzezkierownika
gminnym
stosownie
do ań. 59 ustawyz dniazdnia 8 marca1990r. o samorządzie
( D z .U . 2 2 0 1 3 r .p o z . 5 9 4 z e z m . ) ,
17) do konta 229 - Pozostałerozrachunkipub|icznoprawne
zaprowadziĆewidencję
szczegołową,ceIem zapewnienia rnoż|iwości
ustaIenia stanu naIeznościi
zobowiązań według tytułowrozrachunków oraz podmiotów,z ktorymi są
dokonywane roz|iczenia,zgodnie z Wymogamiwynikającymiz

załącznikanr 3

rozpoządzeniaMinistraFinansówz dnia 5 |ipca2010 r. w sprawieszczegó|nych
zasadrachunkowoŚci
i p|anówkont(...),
18) dochodyz najmu miejscparkingowych
i pomieszczeńdydaktycznych
klasyfikowaÓ
i
wykazywaÓ W sprawozdaniu Rb-27 S zgodnie z wymogami wynikającymi
załącznikanr 3 do rozporządzeniaMinistraFinansów z dnia 2 marca 20,t0r'w
sprawieszczegołowej
k|asyfikacji
dochodow,wydatków,pzychodów i rozchodÓw
oraz środkówpochodzącychze żrodeltzagranicznych
(Dz. U' Nr 38 poz' 207 ze
zm.),
19) pzestzegaćzasad okreś|onych
w at.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia27 sierpnia
2009r.o finansachpub|icznychoraz w szczegółowym
przepisiewykonawczym
do
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ustawyo finansachpub|icznych
tj. w rozpoządzeniuMinistraFinansów z 5 |ipca
2010 r. w sprawieszczegó|nychzasad rachunkowości
oraz p|anówkont(''.) i w
pzypadkuwystępowania
w terminiena|ezności,
za|egłoŚciz tytułu
niewpłaconych
płatności
na|iczaci ewidencjonowaÓ
nie póŹniejniŻna
odsetkiod nieterminowych
konieckazdegokwańału,
20) stosownie do przyjętej pzez jednostkę po|ityki rachunkowościzaprowadzić
ewidencję szczegółową do konta 750-Pzychody finansowe, zapewniając
wyodrębnieniepzychodów z tytułuprzychodówz tytułudochodow budżetowych
(wtymodsetekod na|eznoŚci
pozycjip|anufinansowego,
) według
21) doprecyzować
$ 6 umowyz tytułukozystania z miejsc parkingowychpoprzez
wskazaniesposobui formyjej przedłuŻenia
z uwzg|ędnieniem
zasad opisanychw
załącznikudo zaządzenia PrezydentaMiasta PiotrkowaTrybuna|skiego
Nr 427 z
dnia30 wześnia2009r.,
22) zweryfikować
zapisy$ 13 ust.1pktf Regu|aminu
Zakładowego
FunduszuSwiadczeń
Socja|nych
w zakresiekata|ogu
Świadczeńsocjalnychi dostosowaÓdo wymogów
'1
okreś|onychw art. 2 ust
ustawyz dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym
(Dz.U. 2012r'poz' 592ze zm.),
funduszuświadczeń
socja|nych
23) zapewniÓzgodnośÓ
danychW programie
komputerowym
ALDAR SC-SystemKadry
jednostki,
pracownikow
w zakresiestanuzatrudnienia
z jegostanemfaktycznym.
24) przestzegaćproceduryusta|aniapzeciętnej|iczbyzatrudnionychokreŚ|onejw $ 1
rozpoządzeniaMinistraPracy i Po|itykiSpołecznej z dnia 9 marca 2009r.w
sprawieusta|aniaprzeciętnej|iczbyzatrudnionych
w ce|u na|iczaniaodpisów na
zakładowy
(Dz.U. Nr 43 poz,349),
funduszŚwiadczeńsocja|nych
25) prowadziÓewidencjęszczegołowądo konta 851- Zakładowyfundusz Świadczen
socjalnych pozwalającąna wyodrębnieniestanu, zwiększeń i zmniejszeń
zakładowego
funduszuŚwiadczeńsocja|nych,z podziałemwg irodełzwiększeńi
kierunków zmniejszeń oraz wysokościponiesionychkosztów i wysokości
przezposzczegó|
uzyskanychprzychodow
ne rodzajedziałaI
nościsocjaInej,
przepisamirozpoządzeniaMinistraPracyi Po|ityki
26) przestzegaĆzasad okreś|onych
Społecznej z dnia 9 marca 2009r. W sprawie usta|aniapzeciętnej |iczby
zatrudnionychW ce|u naIiczaniaodpisow na zakładowyfundusz Świadczeń
(Dz.U. Nr 43 poz.349),
socjalnych
27) zweryfikowaÓ i zaktualizowaćproceduręwewnętzną -Regu|aminzamówień
pub|icznych
ponizej 14.000Euro, ktorychprzedmiotemsą dostawy,usługi|ub
roboty budowlanew zakresie:dokumentowania
sposobu wyboru wykonawcy,
zawierania odpłatnych
umów z wykonawcą(pzeprowadzeniarozeznaniarynkuw
ce|uwyboruwykonawcy,
szczegołowego
uzasadnienia
zawarciaumowy),usta|enia
T6

jego wynagrodzenia
wstępnejoceny ce|owości
oraz obowiązkudokumentowania
zaciąganiazobowiązańfinansowych, o ktorychmowaw ań. 54 ust.1pkt 3 ustawyz
dnia27 sierpnia2009r.o finansachpublicznych,
28)wzmocniómechanizmykontro|i
i gospodarczychw
dotycząceoperacjifinansowych
zakresie,oktorymmowaw ań. 54 ust.1pkt 3 ustawy z dnia27sierpnia2009r.o
publicznych,
finansach
29) wprowadziÓdo ksiągrachunkowych
trulrałych,
dotychczasowe
umorzenieśrodkow
przekazaniaz dnia30'03.2002r.,
wynikającez protokołu
jasno i zete|nie
30) pzestrzegaÓ art. 4 ust. ,1 i ust.2 ustawyo rachunkowoŚci,
pzestawiającsytuacjęmajątkowąw zakresiemajątkuprzekazanegojednostcew
trwałyzaząd
31)okreś|iÓ
zasady,sposób i trybdokonywania
|ikwidacji
zuŻytych
i zbędnychskładnikow
rzeczowychmajątkuruchomegow jednostcez uwzg|ędnieniem
rozporządzenia
Rady MinistrÓwz dnia21 maja2010r. w sprawiesposobui trybugospodarowania
składnikami
rzeczowymimajątkuruchomego,w ktÓry Wyposazonesą jednostki
budżetowe
oraz usta|iÓzasady prowadzenia
ewidencjipozabi|ansowej
do środkow
postawionych
tru'rałych
w stan|ikwidacji,
32) okreś|aÓroczne stawki amońyzacyjnezgodnie z wykazem rocznych stawek
amońyzacyjnych
stanowiącym
załącznik
nr 1 do ustawyz dnia15 lutego1992roku
o podatku
(Dz.U z2011r. Nr 74 poz.397),
dochodowym
od osób prawnych
33) dokonywaÓzapisow księgowychw zakresieewidencjiwańościniemateria|nych
i
prawnychw sposobodzwierciedIający
stanrzeczywisty,
34) dokonywaÓ prawidłowejkwaIifikacjiwańościniemateriaInych
i prawnych z
zastosowaniem
definicjizawańej
w art.3 ust.1 pkt14 ustawyo rachunkowości,
p|anukontd|ajednostkistanowiącego
35) pzestrzegaÓzakładowego
załącznik
nr 3 do
Zarządzenianr 29 z dnia31J2.2009r. w zakresiekonta402 ,,Usługi
obce',,
36) usta|aÓna biezącostan i|ościowy
arkuszyspisuz naturyw ksiązcedrukówścisłego
zarachowania,
37) pzestrzegaćpostanowień
zawańychw lnstrukcji
obiegu Dokumentow
stanowiącej
załącznik
do ZarządzeniaDyrektoraNr 512008z dnia 3 kwietnia2008 r.,w zakresie
podpisywaniai sprawdzaniadowodów wypłatyKw pzez kasjera i głównego
księgowego,
38) przestzegaćZarządzeniaNr 458 PrezydentaMiasta PiotrkowaTrybuna|skiego
z
dnia 10.11.2011
r. w sprawiezasad spoządzaniainformacji
o staniei wańości
podIegającemu
mieniakomunaInego
ubezpieczeniu,
39) przestrzegać
rozpoządzeniaMinistra|nfrastruktury
z dnia3 |ipca2003 r. w sprawie
ksiązkiobiektubudow|anego
W zakresiedokonywaniasystematycznych
wpisów
17

protokołóW
kontroli, wpisywaniado ksiązkiustaleńzawartychw protokołach
I
danych identyfikujących
osobę, która dokumentwystawiłaoruz uzupełnienia
w
ksiązcedanychcharakteryzujących
obiekt,
40) wprowadziczmianyw dokumentacji
wchodzącejw składsystemukontro|izarządczej
dotycząceewidencjiwartości
niemateria|nych
i prawnych,ewidencjipozostałych
środkówtnłałych,gospodarkimagazynowej inwentaryzacji
aktywów i pasywów,
ochronymieniai odpowiedzialności
materialnej
w zakresieopisanymna stronach
10,11,12 niniejszego
wystąpien
ia pokontroInego,
41) wye|iminować
pozostałe
wskazanew protoko|e
komp|eksowej
kontro|iuchybieniai
nieprawidłowości.
Podając powyższedo wiadomości
proszę Pana DyrektoraCentrum Kształcenia
Praktycznego
W PiotrkowieTrybuna|skim
o pzesłanieinformacjio sposobiewykonania
za|eceń pokontro|nych
|ub przyczynachich niewykonaniaw terminie 14 dni od daty
otrzym
ania niniejszegowystąpien
ia pokontro|nego.
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