
Wrocław, 29 stycznia 2019 roku.

WK.WR.40.18.2018.338.J Pani
Barbara Juszczyk-Galas
Kierownik Dziennego Domu 
„Senior – WIGOR”

ul. Saperów 27
58-100 Świdnica

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 7

października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561  ze zm.)

przeprowadziła w okresie od 3 do 7 grudnia 2018 roku, kontrolę gospodarki finansowej w Dziennym

Domu „Senior-WIGOR” w Świdnicy.  Zakres kontrolowanych zagadnień, okres objęty kontrolą oraz

ustalenia przedstawiono w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz przekazano Pani Kierownik

w dniu podpisania. Kontrola wykazała, obok obowiązków i zadań realizowanych prawidłowo, również

uchybienia i nieprawidłowości, które wystąpiły w niżej opisanym zakresie.

W zakresie księgowości i sprawozdawczości

Dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S z  wykonania  planu dochodów

budżetowych  samorządowej  jednostki  budżetowej  w  kolumnie  Dochody  wykonane były

niezgodne  o  kwotę  104  zł  z  dochodami  wykonanymi  wykazanymi  na  rachunku  bieżącym

130/dochody  za  okres  sprawozdawczy  od  początku  roku  do  dnia  30  czerwca  2018  roku.

Dochody wykonane w rozdziale 85203 w § 0970 wykazane w sprawozdaniu wyniosły 17.738

zł,  natomiast  ewidencja  księgowa  do  rachunku  bieżącego  –  subkonto  dochody  wykazywała

kwotę  17.634  zł.  Powyższe  naruszyło  przepisy  § 9 ust.  2  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju i

Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 109 ze zm.)

oraz  §  3  ust.  3  Instrukcji  sporządzania  sprawozdań  budżetowych  w  zakresie  budżetów

jednostek  samorządu  terytorialnego,  stanowiącej  załącznik  nr  36  do  tego  rozporządzenia,

z których  wynika,  że kwoty  wykazane  w  sprawozdaniach  powinny  być  zgodne  z  danymi

wynikającymi  z  ewidencji  księgowej,  (...) sprawozdania  jednostkowe  z  wykonania  planu

dochodów  budżetowych  sporządza  się  w  zakresie  wpływów  planowanych,  należnych,

wykonanych i  otrzymanych (…); w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”

wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego

– subkonto dochodów oraz do kasy jednostki i zapłaconych kartą płatniczą.

Sprawozdania  jednostkowe  Rb-28S  z  wykonania  planu  wydatków  budżetowych

samorządowej  jednostki  budżetowej  w  kolumnie  Wydatki  wykonane były  niezgodne
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z ewidencją księgową rachunku bieżącego 130/wydatki za okres sprawozdawczy:

 od  początku  roku  do  dnia  31  grudnia  2017  r.  -  wydatki  wykonane  w  sprawozdaniu

zostały zawyżone w 8 pozycjach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 36.678,37 zł

i zaniżone  w  3  pozycjach  klasyfikacji  budżetowej  na  łączna  kwotę  5.508,57  zł,

niezgodnie  z  przepisami § 9  ust.  2  obowiązującego wówczas  rozporządzenia  Ministra

Finansów z  dnia  16  stycznia  2014 r.  w sprawie  sprawozdawczości  budżetowej  (Dz.U.

z 2016  r.  poz.  1015  ze  zm.) oraz  §  9  ust.  2  pkt  3  Instrukcji  sporządzania  sprawozdań

budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik

nr  39  do  tego  rozporządzenia,  z  których  wynika,  że  kwoty  wykazane  w  sprawozdaniach

powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. (…) w kolumnie „Wydatki

wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej

do rachunku bieżącego (…),

 od początku  roku do  dnia  30  czerwca  2018 r.  -  wydatki  wykonane  zostały  zawyżone

w sprawozdaniu  na  łączną  kwotę  14.953,50  zł  i  dotyczyły  4  pozycji  klasyfikacji

budżetowej,  zaniżenie  wydatków  wykonanych  w  kwocie  281  zł  dotyczyło  jednego

rozdziału i paragrafu. Powyższe naruszało przepisy § 9 ust. 2 powołanego rozporządzenia

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r.  sprawie sprawozdawczości budżetowej

oraz  § 8 ust. 2 pkt 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów

jednostek  samorządu  terytorialnego,  stanowiącej  załącznik  nr  36  do  tego  rozporządzenia,

z których  wynika,  że  kwoty  wykazane  w  sprawozdaniach  powinny  być  zgodne  z  danymi

wynikającymi  z  ewidencji  księgowej.  (...)  w  kolumnie  „Wydatki  wykonane”  wykazuje  się

zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego

(…).

W bilansie  jednostki  sporządzonym wg stanu  na  31  grudnia  2017 r.  w  pozycji  B.II.1

Należności  z  tytułu  dostaw  i  usług  została  wykazana  kwota  7.630  zł,  stanowiąca  persaldo

konta  221  „Należności  z  tytułu  dochodów  budżetowych”,  które  po  stronie  należności

wykazywało saldo 8.587 zł, po stronie zobowiązań saldo 957 zł. Ponadto należności z tytułu

udzielonych  pożyczek  ZFŚS  w  łącznej  kwocie  16.616  zł  ujęte  na  koncie  240  „Pozostałe

rozrachunki” zostały wykazane w bilansie jako Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozycji

B.III, zamiast w pozycji B.II.4 Pozostałe należności. Powyższe naruszyło przepisy art. 4 ust. 2

i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342

ze  zm.),  zgodnie  z  którymi  zdarzenia,  w tym operacje  gospodarcze,  ujmuje  się  w księgach

rachunkowych i  wykazuje  w sprawozdaniu  finansowym zgodnie  z  ich  treścią  ekonomiczną,

a wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie.
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Za opisane w okresie objętym kontrolą nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialność ponosi

Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Świdnicy na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

WNIOSKI POKONTROLNE

Przedstawiając powyższe,  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,  działając na

podstawie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o podjęcie

skutecznych  działań  mających  na  celu  wyeliminowanie  stwierdzonych  nieprawidłowości

i uchybień oraz niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia w przyszłości, między innymi

poprzez realizację następujących wniosków:

1. Przestrzeganie  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z  dnia  9  stycznia  2018  r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 109 ze zm.), w szczególności w zakresie:

a) wykazywania w sprawozdaniach kwot zgodnych z ewidencją księgową, stosownie do § 9 ust. 2

rozporządzenia;

b) wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S dochodów wykonanych zgodnie z ewidencją analityczną

do rachunku bieżącego, stosownie do § 3 ust. 3 załącznika nr 36 rozporządzenia;

c) wykazywania  w  sprawozdaniu  Rb-28S  wydatków  wykonanych  na  podstawie  danych

księgowości analitycznej do rachunku bieżącego, zgodnie z  § 8 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 36

rozporządzenia.

2. Przestrzeganie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2018 r. poz.

395 ze zm.), w szczególności poprzez: 

a) ujmowanie  zdarzeń,  w  tym  operacji  gospodarczych  w  księgach  rachunkowych

i wykazywania  ich  w  sprawozdaniu  finansowym  zgodnie  z  ich  treścią  ekonomiczną,

stosowanie do art. 4 ust. 2 ustawy;

b) ustalanie  oddzielnie  wartości  poszczególnych  składników  aktywów  i  pasywów  i  nie

kompensowanie ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, stosownie

do art. 7 ust. 3 ustawy.

Regionalna  Izba Obrachunkowa  we Wrocławiu,  zgodnie  z  przepisem art.  9  ust.  3  i  4

ustawy  z  dnia  7  października  1992  r.  o  regionalnych  izbach  obrachunkowych,  oczekuje

w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawiadomienia

o wykonaniu  wniosków  lub  o  przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych

w wystąpieniu  pokontrolnym  przysługuje  prawo  zgłoszenia  zastrzeżenia  do  Kolegium  Izby.
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Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej, za pośrednictwem Prezesa Izby,

w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia

może  być  tylko  zarzut  naruszenia  prawa  poprzez  błędną  jego  wykładnię  lub  niewłaściwe

zastosowanie.

Do wiadomości:
Pani 
Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Miasta Świdnica
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