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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroc awiu, dzia aj#c na mocy ustawy z 7 pa*dziernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 55, poz. 577
ze zm.), przeprowadzi a w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkó i Przedszkoli w Prusicach
w okresie od 11 do 22 kwietnia 2005 roku kontrol6 w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej
Szko y Podstawowej w Prusicach.
Ustalenia kontroli zawarte zosta y w protokole, którego jeden egzemplarz wr6czono Pani
Barbarze Krzy9ak – Dyrektor w dniu podpisania.
W toku kontroli stwierdzono, co nast)puje:
Obs uga ekonomiczno-administracyjna jednostek o;wiatowych w Prusicach prowadzona by a
na podstawie uchwa y Rady Gminy nr XXIII/207/96 z 29 marca 1996 r. w sprawie utworzenia
ZEASZiP, nie by y natomiast zawarte porozumienie z Dyrektorami tych jednostek o przekazaniu
prowadzenia ksi#g rachunkowych przez ZEASZiP, chocia9 stosownie do postanowie> art. 11 ust. 3
ustawy z 29 wrze;nia 1994 roku o rachunkowo;ci (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694
ze zm.), ksi6gi rachunkowe mog# by@ prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza
siedzib# jednostki w razie powierzenia ich prowadzenia osobie fizycznej, osobie prawnej lub
jednostce nieposiadaj#cej osobowo;ci prawnej, uprawnionej do ;wiadczenia takich us ug.
Do 18 kwietnia 2005 roku w ZEASZiP obowi#zywa „Zak adowy Plan Kont dla bud9etu
gminy, ZEASZIP, jednostek o;wiatowych, funduszy celowych w Prusicach”, który mia stanowi@
za #cznik nr 1 do zarz#dzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prusice nr 3a/2002 z 10 stycznia 2002 roku.
Jednak zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowo;ci to kierownik danej
jednostki, a wi6c Dyrektor ZEASZiP a nie Burmistrz, powinien ustali@ dokumentacj6 opisuj#c#
przyj6te zasady rachunkowo;ci, w tym zak adowy plan kont dla ZEASZiP. W trakcie kontroli, tj. 18
kwietnia 2005 r. Dyrektor ZEASZiP wprowadzi a Zak adowy Plan Kont dla bud9etu ZEASZiP oraz
jednostek o;wiatowych.
Przedstawione do kontroli wydruki komputerowe ksi#g rachunkowych nie spe nia y wymogów
art. 13 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy o rachunkowo;ci, poniewa9 nie by y oznaczone nazw# jednostki
oraz nie by y sumowane na ka9dej stronie w sposób ci#g y. Zapisy ksi6gowe nie odpowiada y
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wymogom okre;lonym w art. 14 ust. 4 oraz art. 23 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o rachunkowo;ci, gdy9 nie
posiada y danych pozwalaj#cych na ustalenie osoby odpowiedzialnej za tre;@ zapisu, a zapisy w
dziennikach obrotów zawiera y tylko jedn# dat6 zamiast dwóch: daty dokonania operacji gospodarczej
oraz daty zapisu.
Umowa prowadzenia rachunku bie9#cego, rachunku pomocniczego sum depozytowych oraz
rachunku pomocniczego Zak adowego Funduszu Hwiadcze> Socjalnych zosta a zawarta 3 stycznia
2005 roku na czas nieokre;lony, mimo 9e zgodnie z postanowieniami art. 142 ust. 1 i ust. 4 pkt 2
ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie> publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.) umow6
rachunku bankowego mo9na zawrze@ na czas okre;lony, nie d u9szy ni9 pi6@ lat W trakcie kontroli
Dyrektor i G ówna Ksi6gowa ZEASZiP zobowi#za y si6 do zmiany umowy z bankiem na czas
okre;lony.
W zwi#zku z prowadzeniem wspólnego rachunku bankowego dla wszystkich obs ugiwanych
jednostek nie sporz#dzano sprawozda> jednostkowych z wykonania planu dochodów i wydatków
Szko y Podstawowej w Prusicach, mimo 9e zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporz#dzenia Ministra
Finansów z 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczo;ci bud9etowej (Dz. U. nr 24, poz. 279 ze
zm.) dla ka9dej jednostkiorganizacyjnej powinny by@ sporz#dzane sprawozdania jednostkowe, nie
sporz#dzono równie9 dla Szko y bilansu na 31 grudnia 2003 rok u i 31 grudnia 2004 roku, chocia9
stosownie do postanowie> § 14 ust. 1 rozporz#dzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowo;ci oraz planów kont dla bud9etu pa>stwa, bud9etów
jednostek samorz#du terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U.
nr 153, poz. 1752) dla ka9dej jednostki kontynuuj#cej dzia alno;@ nale9y sporz#dza@ bilans na dzie>
zamkni6cia ksi#g rachunkowych. Sporz#dzano jedynie sprawozdania oraz bilanse #czne obejmuj#ce
wszystkie jednostki i ZEASZiP, mimo 9e zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 rozporz#dzenia w sprawie
sprawozdawczo;ci bud9etowej oraz § 14 ust. 4 i ust. 5 rozporz#dzenia w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo;ci oraz planów kont dla bud9etu pa>stwa, bud9etów jednostek samorz#du terytorialnego
oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych sprawozdania zbiorcze oraz bilanse #czne
powinno sporz#dza@ si6 na podstawie odpowiednio sprawozda> oraz bilansów jednostkowych.
Sposób prowadzenia urz#dze> ksi6gowych w ZEASZiP uniemo9liwia

ustalenie stanu

zobowi#za> i nale9no;ci Szko y Podstawowej w Prusicach, poniewa9 w 2003 i 2004 roku nie
prowadzono kont analitycznych w podziale na poszczególnych kontrahentów dla rozrachunków z
tytu u dostaw i us ug oraz kont analitycznych dla poszczególnych pracowników Szko y Podstawowej
w Prusicach pobieraj#cych zaliczki, mimo 9e stosownie do postanowie> rozporz#dzenia Ministra
Finansów z 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo;ci oraz planów kont dla
bud9etu pa>stwa, bud9etów jednostek samorz#du terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych ewidencja szczegó owa do konta 201 „Rozrachunki z tytu u dostaw i us ug”
powinna zapewni@ mo9liwo;@ ustalenia nale9no;ci i zobowi#za> krajowych i zagranicznych
poszczególnych jednostek wed ug poszczególnych kontrahentów, natomiast ewidencja szczegó owa
prowadzona do konta 234 „Pozosta e rozrachunki z pracownikami” powinna zapewni@ mo9liwo;@
ustalenia stanu nale9no;ci, roszcze> i zobowi#za> poszczególnych jednostek z poszczególnymi
pracownikami wed ug tytu ów rozrachunków.
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Stwierdzono klasyfikowanie wydatków niezgodne z rozporz#dzeniem Ministra Finansów z 25
marca 2003 roku w sprawie szczegó owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i
rozchodów ... (Dz. U. nr 68, poz. 634 ze zm.).
Na dowodach ksi6gowych dokonywanie poprawek niezgodne z postanowieniami art. 22 ust. 3
ustawy o rachunkowo;ci.
Stwierdzono te9 nieterminowe rozliczanie zaliczek, przeznaczanie zaliczek na cele niewskazane
we wnioskach o zaliczki oraz udzielanie zaliczek wy9szych ni9 limit okre;lony w Instrukcji obiegu,
kontroli i archiwowania dokumentów ksi6gowych w ZEASZiP.
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli naliczano w oparciu o minimalne wynagrodzenie
zamiast najni9sze wynagrodzenie, co by o niezgodnie z § 2 regulaminu okre;laj#cego zasady
przyznawania i wyp acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w przedszkolu, szko ach
podstawowych i gimnazjum, stanowi#cego za #cznik nr 4 do uchwa y Rady Miasta i Gminy Prusice nr
XXI/197/00 z 8 wrze;nia 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminów: przyznawania dodatków z
wys ug6 lat dla nauczycieli, przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, przyznawania
nagród nauczycielom, okre;laj#cego zasady przyznawania i wyp acania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, przyznawania dodatków za warunki prac6, przyznawania dodatków funkcyjnych dla
dyrektorów i innych nauczycieli którym powierzono stanowiska funkcyjne w przedszkolu, szko ach
podstawowych i gimnazjach oraz okre;laj#cy zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych i
zast6pstw dora*nych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko ach podstawowych i
gimnazjach. Tym samym w 2003 i 2004 roku nadp acono #cznie 4 086 z dodatku mieszkaniowego
dla pracowników Szko y Podstawowej w Prusicach.
Przekazuj+c powy sze Pani Dyrektor, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroc awiu,
dzia aj+c na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 pa3dziernika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych, wnosi o podj)cie skutecznych dzia a4 maj+cych na celu usuni)cie powsta ych
nieprawid owo5ci i uchybie4 opisanych w protokole kontroli, a w szczególno5ci o:

1. Prowadzenie ksi#g rachunkowych obs ugiwanych szkó na podstawie porozumie> z Dyrektorami
Szkó , którzy powierzyli ZEASZiP ich prowadzenie zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 3
ustawy z 29 wrze;nia 1994 roku o rachunkowo;ci (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz.
694 ze zm.);
2. Dostosowanie wydruków komputerowych ksi#g rachunkowych do wymogów ustawy o
rachunkowo;ci, w tym art. 13 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy w zakresie oznaczenia wydruków nazw#
jednostki oraz ich sumowania na ka9dej stronie w sposób ci#g y, a tak9e dokonywanie zapisów
ksi6gowych zgodnie z zasadami okre;lonymi w art. 14 ust. 4 oraz art. 23 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy, to
jest zawieranie w nich danych pozwalaj#cych na ustalenie osoby odpowiedzialnej za tre;@ zapisu
oraz daty dokonania operacji gospodarczej i daty zapisu;
3. Wywi#zanie si6 ze z o9onego w trakcie kontroli zobowi#zania dotycz#cego zawarcia nowej
umowy z bankiem na czas okre;lony, nie d u9szy ni9 pi6@ lat, zgodnie z postanowieniami art. 142
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ust. 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie> publicznych (Dz. U. nr 19,
poz. 177 ze zm.);
4. Sporz#dzanie sprawozda> bud9etowych zgodnie z zasadami okre;lonymi w rozporz#dzeniu
Ministra Finansów z 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczo;ci bud9etowej (Dz. U. nr 24,
poz. 279 ze zm.), a w szczególno;ci:
sporz#dzanie sprawozda> jednostkowych dla szkó stosownie do postanowie> § 4 ust. 1 pkt 2 lit
b rozporz#dzenia,
sporz#dzanie sprawozda> zbiorczych na podstawie sprawozda> jednostkowych obs ugiwanych
szkó , stosownie do postanowie> § 8 ust. 1 pkt 3 rozporz#dzenia,
sporz#dzanie sprawozda> zgodnie z danymi wynikaj#cymi z ewidencji ksi6gowej, stosownie do
postanowie> § 10 ust. 2 rozporz#dzenia;
5. Sporz#dzanie bilansów jednostkowych dla obs ugiwanych szkó stosownie do postanowie> § 14
ust. 1 rozporz#dzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo;ci oraz planów kont dla bud9etu pa>stwa, bud9etów jednostek samorz#du
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1752);
6. Prowadzenie ewidencji analitycznej dla konta 201 „Rozrachunki z tytu u dostaw i us ug” oraz 234
„Pozosta e rozrachunki z pracownikami” w sposób zapewniaj#cy ustalenie zobowi#za> i
nale9no;ci poszczególnych szkó wobec poszczególnych kontrahentów i pracowników, zgodnie z
rozporz#dzeniem Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo;ci oraz planów kont dla bud9etu pa>stwa, bud9etów jednostek samorz#du
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych;
7. Klasyfikowanie wydatków zgodnie z rozporz#dzeniem Ministra Finansów z 20 wrze;nia 2004 r. w
sprawie szczegó owej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz ;rodków
pochodz#cych ze *róde zagranicznych (Dz. U. nr 209, poz. 2132 ze zm.);
8. Dokonywanie poprawek w dokumentach ksi6gowych zgodnie z zasadami okre;lonymi w art. 22
ust. 3 ustawy z 29 wrze;nia 1994 roku o rachunkowo;ci (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 76,
poz. 694 ze zm.);
9. Przestrzeganie Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów ksi6gowych w Zespole
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkó i Przedszkoli w zakresie udzielania i rozliczania zaliczek,
w tym egzekwowanie terminowego ich rozliczania;
10. Naliczanie dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zgodnie z zasadami okre;lonymi przez Rad6
Miasta i Gminy Prusice oraz podj6cie dzia a> zmierzaj#cych do odzyskanie nienale9nie
wyp aconych w 2003 i 2004 r. kwot dodatków mieszkaniowych.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroc awiu, zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 7
pa3dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oczekuje, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania niniejszego wyst+pienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu wniosków lub
o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wyst+pieniu pokontrolnym
przys uguje prawo zg oszenia zastrze enia do Kolegium Izby. Zastrze enie sk ada w a5ciwy
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organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wyst+pienia pokontrolnego, za
po5rednictwem Prezesa Izby. Podstaw+ zg oszenia zastrze enia mo e by9 tylko zarzut
naruszenia prawa poprzez b )dn+ jego wyk adni) lub niew a5ciwe zastosowanie.

Do wiadomo;ci:
Pan
Jan Hurkot
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

