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Bogusława Olszewska
p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jemielnie

Jemielno 30
56-209 Jemielno

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

z 7 października  1992  r.  o  regionalnych  izbach  obrachunkowych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  2137),

przeprowadziła w okresie od 18 do 19 listopada oraz od 2 do 13 grudnia 2019 r. (z wyłączeniem

9 grudnia) kontrolę  gospodarki  finansowej  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Jemielnie

(dalej:  GOPS).  Zakres  badanych  zagadnień,  okres  objęty  kontrolą  oraz  ustalenia  przedstawiono

szczegółowo w protokole kontroli,  podpisanym 18 grudnia 2019 r.  przez p.o.  Kierownika GOPS,

którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce.

Nieprzerwanie od 25 lipca 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. główna księgowa GOPS przebywała

na zwolnieniu lekarskim.

Natomiast osoba zatrudniona na zastępstwo głównej księgowej (z indywidualnym rozkładem

czasu  pracy  z  uwagi  na  zatrudnienie  w godzinach 7-15 u  innego  pracodawcy)  nie  uczestniczyła

w czynnościach kontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ponadto, w okresie od 2 do 6 grudnia

2019 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a w dniu 13 grudnia 2019 r. złożyła wypowiedzenie

umowy o pracę w trybie natychmiastowym z dniem 13 grudnia 2019 r. (pismo z dnia 12 grudnia

2019 r.). Odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące nieprawidłowości udzielała pełniąca obowiązki

Kierownika GOPS.

W  wyniku  kontroli  stwierdzono  istotne  nieprawidłowości  w  działalności  GOPS  będące

konsekwencją  nieprzestrzegania  przepisów  prawa,  braku  kontroli  i  właściwego  nadzoru  nad

gospodarką finansową jednostki.

Stwierdzone  w  wyniku  kontroli  nieprawidłowości  i  uchybienia  wystąpiły  w  szczególności

w zakresie niżej wskazanych zagadnień:

w zakresie księgowości i sprawozdawczości 

Do dnia 19 listopada 2019 r. księgi rachunkowe prowadzone w GOPS za lata 2017-2018 nie

zostały  zamknięte  (ostatecznego  zamknięcia  dokonano  dopiero  20  listopada  2019  r.  w  okresie
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zawieszenia kontroli przez Izbę), naruszając postanowienia art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 i 5

ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm., Dz.U. z 2018 r.

poz. 395 ze zm. obecnie, Dz.U. z 2019 r. poz. 351), z których wynika że księgi rachunkowe zamyka

się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok

obrotowy. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność

powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok

obrotowy,  a  ostateczne  zamknięcie  ksiąg  rachunkowych  polega  na  nieodwracalnym  wyłączeniu

możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

W latach  2017-2018 w jednostce nie sporządzono - na podstawie zapisów na kontach księgi

głównej - zestawień obrotów i sald na koniec każdego okresu sprawozdawczego i na koniec roku, co

było niezgodne z art. 18 ust. 1 ustawy o rachunkowości i świadczy o tym, że księgi nie były bieżąco

prowadzone (art. 24 ust. 5 pkt 2  ustawy o rachunkowości). Nie były sporządzane także zestawienia

sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych na koniec lat 2017-2018, co było niezgodne z art. 18 ust. 2

ustawy o rachunkowości.

Od  1 lipca 2019 r. nie prowadzono w jednostce ewidencji  księgowej na koncie 101 „Kasa”

w zakresie  ewidencjonowania  wpływu  i  wypływu  gotówki.  Z  ewidencji  czeków  gotówkowych

(prowadzonej  w  książce  druków  ścisłego  zarachowania)  wynika  iż  w  okresie  od  31  lipca

do 29 listopada 2019 r.  wydano siedem czeków do rachunku podstawowego GOPS (w tym jeden

anulowano),  co świadczy o dokonaniu operacji  kasowych a tym samym dokonywaniu wydatków.

Powyższe było niezgodne z postanowieniami art. 24 ust. 1 w związku ust. 2 i ust. 5 pkt 3 ustawy

o rachunkowości.

Ze względu na specyfikę działalności GOPS oraz liczbę operacji  pieniężnych, ilość i rodzaj

stwierdzonych  nieprawidłowości,  świadczy  nie  tylko  o  prowadzeniu  ksiąg  niezgodnie

z postanowieniami  art.  24  ustawy  o  rachunkowości,  ale  także  o  wysokim  ryzyku  wystąpienia

nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków publicznych, w tym dotacji z budżetu państwa.

Kontrola druków ścisłego zarachowania przeprowadzona 12 grudnia 2019 r. wykazała różnicę

pomiędzy stanem ewidencyjnym i  rzeczywistym czeków gotówkowych.  W kasie  przechowywano

19 blankietów czeków, a ustalony na podstawie ewidencji prowadzonej w księdze druków ścisłego

zarachowania stan wynosił 20 sztuk. Powyższe było spowodowane nieujęciem w ewidencji druków

ścisłego zarachowania  rozchodu czeku gotówkowego o  nr  3040562220 (czek został  zrealizowany

w banku 29 marca 2019 r.). W wyniku przeprowadzonej 2 lipca 2019 r., w trakcie przekazywania kasy

po zmianie kasjera, inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania nie stwierdzono różnicy w stanie

czeków  pomimo  jej  występowania.  Ponadto  wpisów  w  księdze  druków  ścisłego  zarachowania

w zakresie ewidencji  czeków gotówkowych nie dokonywano w sposób trwały lub nie wypełniano

wszystkich pozycji, i tak m.in. ołówkiem dokonywano zapisu ilości czeków w pozycji „przychód”

2



i „stan” w zakresie  przyjęcia i  rozchodu czeków, bądź  nie  dokonano wpisu w pozycji  „rozchód”.

Natomiast w zakresie kwitariuszy przychodowych KP pomimo, iż były one przechowywane w kasie,

nie prowadzono ich ewidencji (podczas kontroli w kasie było 76 sztuk kwitariuszy przychodowych).

Było to niezgodne z zapisami pkt 2, 12 i 14 obowiązującej w jednostce Instrukcji ewidencji i kontroli

druków ścisłego  zarachowania,  stanowiącej  załącznik  nr  6  do  zarządzenia  Kierownika  GOPS  nr

4/2010 z 14 czerwca 2010 r. i oznacza brak kontroli i nadzoru nad obrotem gotówkowym.

O braku kontroli w zakresie obrotu gotówkowego świadczy również to, że gotówka w kwocie

368,84 zł podjęta z banku w dniu 29 marca 2019 r. na podstawie czeku gotówkowego nr 3040562220,

jak i wypłata gotówki w kasie w łącznej kwocie 368,84 zł dokonana 25 marca 2019 r. na podstawie

listy  wypłat  nr  000027/2019  dot.  zasiłku  rodzinnego  i  świadczenia  opiekuńczego  za  okres

od 2019-03-01 do 31-03-2019, nie została ujęta w raporcie kasowym i w konsekwencji nie została

zaewidencjonowana na koncie 101 „Kasa”. Powyższe stanowiło istotne naruszenie zasad określonych

w pkt 7 Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w GOPS (załącznik nr 5 do powołanego zarządzenia

Kierownika  GOPS  nr  4/2010)  stanowiącym,  iż:  „Wszystkie  wpłaty  i  wypłaty  kasjer  ujmuje

w przebitkowych raportach kasowych.”  Świadczy to  również o tym,  że  księgi  nie  są  prowadzone

bieżąco, co naruszało postanowienia art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

W  objętej  kontrolą  próbie  operacji  gotówkowych  zaewidencjonowanych  w  4  raportach

kasowych w marcu 2019 r. oraz na koncie 101 „Kasa” stwierdzono, iż:

- w czterech przypadkach na łączną kwotę 371,92 zł wypłata gotówki ujęta w rozchodach raportów

kasowych została zaewidencjonowana na koncie 101 w dniu innym niż faktyczny wypływ środków

pieniężnych, co naruszało postanowienia art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości,

- dowód  kasowy  ujęty  w  raporcie  kasowym  nr  8/2019  za  okres  od  8  do  22  marca  2019  r.

(lista wypłat nr  GKRPA za luty 2019 r.  sporządzona dnia 28 lutego 2019 r.,  na podstawie której

w dniu w 12 marca 2019 r. dokonano wypłaty gotówki w kwocie 128 zł) nie zawierał potwierdzenia

kontroli  pod  względem  merytorycznym,  formalno-rachunkowym  oraz  zatwierdzenia  do  wypłaty

pomimo, że z zapisów pkt 6 ppkt a) powołanej Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w GOPS

wynikało,  iż:  „Do  obowiązków  kasjera  należy  dokonywanie  operacji  gotówkowych  (wypłat

i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez

uprawnione osoby pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowych oraz zatwierdzone do

wypłaty”;  do  zadań  głównego  księgowego  należy  dokonywanie  wstępnej  kontroli  kompletności

i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych (art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. b

ustawy  z  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  2077  ze  zm.  oraz

Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).
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Ewidencja stanu środków na koncie 130  „Rachunek bieżący jednostki” oraz 135 „Rachunek

środków funduszy specjalnego przeznaczenia” nie była zgodna ze stanem środków na rachunkach

bankowych i tak:

- stan środków zgromadzonych na rachunku podstawowym na 30 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca

2018 r. wyniósł odpowiednio: 1.555,36 zł, 9.140,80 zł i 2.058,19 zł, natomiast z ewidencji księgowej

prowadzonej  do konta 130 wynikało saldo Wn w kwotach odpowiednio:  1.055,36 zł,  8.640,80 zł

i 1.558,19 zł (różnica po 500 zł),

- stan  środków zgromadzonym  na  rachunku  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  na

31 marca,  30 kwietnia,  31 maja,  30 czerwca,  31 lipca,  31 sierpnia,  30 września,  31 października

i 30 listopada  2018  r.  wyniósł  odpowiednio: 1.234,31  zł,  1.784,41  zł,  7.777,65  zł,  6.996,91  zł,

7.096,96 zł,  7.197,01 zł,  9.992,06 zł,  10.612,70 zł,  10.613,33 zł,  natomiast z ewidencji  księgowej

prowadzonej do konta 135 na 31 marca i na 30 kwietnia wynikało saldo Ma w kwotach odpowiednio:

1.265,69 zł  i 715,59 zł  (różnica odpowiednio:  31,38 zł  i  1.068,82 zł),  a  na 31 maja,  30 czerwca,

31 lipca,  31  sierpnia,  30  września,  31  października  i  30  listopada  2018  r.  wynikało  saldo  Wn

w kwotach odpowiednio: 5.277,65 zł, 4.496,91 zł, 4.596,96 zł, 4.697,01 zł, 7.492,06 zł, 8.112,70 zł,

8.113,33 zł (różnica po 2.500 zł).

Zgodnie z zasadami funkcjonowania kont  130 „Rachunek bieżący jednostki” oraz 135 „Rachunek

środków funduszy  specjalnego przeznaczenia”  zawartymi  w Zakładowym Planie  Kont  dla  GOPS

(załącznik nr 2 do zarządzenia Kierownika GOPS nr 1/2011 z 14 stycznia 2011 r. ze zm.) zapisy na

tych kontach są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych. Zgodnie z postanowienia art. 24

ust. 2 ustawy o rachunkowości „Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich

zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty”.

Nie przestrzegano postanowień Instrukcji  obiegu i  kontroli  dokumentów księgowych GOPS

(załącznik nr  3 do powołanego zarządzenia  Kierownika GOPS nr 1/2011)  i  art.  21 ust.  1  ustawy

o rachunkowości w zakresie elementów jakie powinny zawierać dowody księgowe, i tak:

- 3 raporty kasowe o nr: 7/2019 za okres od 1 do 8 marca 2019 r., 8/2019 za okres od 8 do 22 marca

2019 r. i 9/2019/W za okres od 23 do 29 marca 2019 r. posiadały ten sam numer identyfikacyjny

RKW0008,

- wyciągi bankowe do rachunku ZFŚS o nr: 1 z 3.01.2018 r. i 2 z 31.01.2018 r. zawierały ten sam

numer  identyfikacyjny  WB00001  (wyciąg  bankowy  nr  2  z  31.01.2018  r.  o  nr  identyfikacyjnym

WB00001  został  ujęty  na  koncie  135-000-00000-0000-04  pod  numerem  WB/00002),  a  wyciągi

bankowe o nr: 34 z 30.11.2018 r. i 37 z 31.12.2018 r. nie zawierały numeru identyfikacyjnego,

- wyciągi bankowe z 2018 r. do rachunku ZFŚS (37 przypadków), wyciągi bankowe do rachunku

podstawowego  (22  przypadki)  oraz  faktury  dot.  dożywiania  (6  przypadków)  nie  zawierały  m.in.
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stwierdzenia  sprawdzenia  ich  pod względem merytorycznym oraz  zatwierdzenia  do  zapłaty  przez

drugą osobę.

Bilans  otwarcia  wg stanu na 1 stycznia  2018 r.  nie  zawierał  początkowego stanu aktywów

i pasywów, pomimo że konta bilansowe 011, 013, 020, 101, 135, 221, 229 ,234, 860 wg stanu na

31 grudnia 2017 r. wykazywały salda Wn a konta 071, 072, 222, 225, 229, 231, 240, 290, 800, 851 wg

stanu  na  31  grudnia  2017  r.  wykazywały  salda  Ma.  Powyższe  było  niezgodne  z  art.  5  ust.  1

i art. 13 ust. 5 ustawy o rachunkowości wskazującymi, że wykazane w księgach rachunkowych na

dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na

następny rok obrotowy księgach rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu

komputera należy zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. konta: 401 „Zużycie materiałów i energii”, 720 „Przychody

z tytułu dochodów budżetowych” i 760 „Pozostałe przychody operacyjne” wykazywały salda , które

w końcu roku obrotowego nie zostały przeksięgowane na konto 860 „Wynik finansowy”,  co było

niezgodne z zasadami funkcjonowania tych kont,  zawartym m.in. w Zakładowym Planie Kont dla

GOPS (załącznik nr 2 do zarządzenia Kierownika GOPS nr 1/2011 z 14 stycznia 2011 r. ze zm.).

W 2018 r.  nie przestrzegano zasad ewidencji  analitycznej  na pozabilansowych kontach 980

„Plan finansowy wydatków budżetowych” oraz 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku

bieżącego” określonych w obowiązującym w jednostce Zakładowym Planie Kont oraz w załączniku

nr 3 do powołanego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie

rachunkowości oraz planów kont (…), i tak:

- na  koncie  998 nie  dokonywano księgowań na  stronie  Wn,  a  na koncie  980 nie  dokonywano

księgowań na stronie Ma (nie zamknięto kont pod datą 31 grudnia 2017 r.), 

- nie  prowadzono  ewidencji  szczegółowej  do  konta  980  (brak  klasyfikacji  budżetowej),  konto

980-000-00000-0000-01 wykazywało obroty Wn w kwocie 2.391,17 zł i obroty Ma w kwocie 4 zł,

- na 31 grudnia 2018 r. konto 980 wykazywało saldo Wn w kwocie 5.246.520,74 zł, a konto 998

wykazywało saldo Ma w kwocie 5.110.475,03 zł (nie zamknięto kont pod datą 31 grudnia 2018 r.).

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku

do 31 grudnia 2018 r. wykazano w kolumnie 4. „Plan (po zmianach)” w łącznej kwocie 5.659.880 zł,

a obroty Wn konta 980 za 2018 r. wyniosły 5.246.520,74 zł, (różnica 413.359,26 zł). W kolumnie 5.

„Zaangażowanie”  wykazano  kwotę  5.523.196,55  zł,  natomiast  obroty  Ma  konta  998  w  2018  r.

wyniosły 5.110.475,03 zł (różnica 412.721,52 zł). Kwoty w sprawozdaniu Rb-28S wykazane zostały

w sposób zgodny z planem wydatków, natomiast ewidencja na kontach pozabilansowych 980 i 998

nie była prowadzona zgodnie z zasadami przyjętymi w powołanym Zakładowego Planu Kont oraz

załączniku  nr  3  do  powołanego  rozporządzenia  w  sprawie  rachunkowości  oraz  planów  kont.

W konsekwencji powyższego sprawozdanie Rb-28S sporządzono niezgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 oraz
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§ 9  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  16  stycznia  2014  r.  (Dz.U.  z  2016  r.

poz. 1015 ze zm.) w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Sprawozdania jednostkowe Rb-27S i  Rb-28S GOPS za miesiące:  lipiec,  sierpień i  wrzesień

2019 r. (narastająco od początku roku) nie zostały podpisane przez Głównego księgowego (z powodu

długotrwałej  nieobecności)  lub  osobę  wyznaczoną  do  pełnienia  funkcji  Głównego  księgowego

(z powodu  niepowierzenia  tej  funkcji  przez  p.o.  Kierownika).  Było  to  niezgodne  z  §  14  ust.  1

rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów z  9  stycznia  2018  r.  w  sprawie  sprawozdawczości

budżetowej  (Dz.U.  poz.  109  ze  zm.  oraz  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1393  ze  zm.).  Świadczyło  to

o niezapewnieniu  przez  p.o.  Kierownik  właściwego  wykonywania  obowiązków  w  zakresie

rachunkowości  i  sprawozdawczości  oraz  funkcjonowania  kontroli  zarządczej,  co  naruszało

postanowienia art. 68 ust. 2 pkt 1 w zawiązku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdania  jednostkowe  Rb-27S  i  Rb-28S  GOPS  za  miesiąc  lipiec  2019  r.  zostały

przedłożone  do  Urzędu  Gminy  Jemielno  13  sierpnia  2019  r.,  tj.  3  dni  po  terminie  wskazanym

w załączniku 40 do powołanego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, zgodnie

z którym jednostki budżetowe przekazują sprawozdania zarządom jednostek samorządu terytorialnego

nie później niż 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego. 

Miesięczne  sprawozdania  Rb-27S i  Rb-28S  GOPS za  miesiące  listopad i  grudzień  2018 r.

zostały podpisane  przez  główną  księgową i  Wójt  Gminy Jemielno niezgodnie  z  postanowieniami

§ 6 ust. 1 pkt 1 oraz § 14 ust. 1 powołanego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.).

Stwierdzono  również,  że  w  bilansie  GOPS  sporządzonym  na  dzień  31  grudnia  2018  r.

wykazano kwoty niezgodne ze stanami księgowymi: 

w aktywach 

- w pozycji II.1 „Należności z tytułu dostaw i usług” oraz w pozycji II.2 „Należności od budżetów”

wykazano 0 zł, pomimo że na 31 grudnia 2018 r. konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

wykazywało saldo Wn w kwocie 1.132 zł, a konto 225 „Rozrachunki z budżetami” wykazywało saldo

Wn w kwocie 33 zł,

- w pozycji II.3 „Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń” kwotę 52,38 zł, pomimo że

na  31  grudnia  2018  r.  konto  229  „Pozostałe  rozrachunki  publicznoprawne”  wykazywało  saldo

Wn w kwocie 96,95 zł,

- w pozycji II.4 „Pozostałe należności” kwotę 474,90 zł, natomiast na 31 grudnia 2018 r.: konto 221

„Należności  z  tytułu  dochodów budżetowych”  wykazywało  saldo  Wn w kwocie  2.345.505,94  zł,

konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” wykazywało saldo Wn w kwocie 10,35 zł, a saldo Ma

konta 290 „Odpisy aktualizujące należności” wynosiło 2.317.413,80 zł co wskazuje, że kwotą jaką

należało wykazać w bilansie (wynikającą z ewidencji księgowej) to kwota 28.102,49 zł;
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w pasywach

- w pozycji I. „Fundusz jednostki” kwotę 5.434.745,26 zł, natomiast na 31 grudnia 2018 r. konto

800 „Fundusz jednostki” wykazywało saldo Ma w kwocie 5.398.007,02 zł,

- w pozycji II.2. „Strata netto” kwotę 5.482.617,09 zł, natomiast na 31 grudnia 2018 r. konto 860

„Wynik finansowy” wykazywało saldo Wn w kwocie 5.418.246,37 zł,

- w pozycji II.1 „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” kwotę 208,24 zł, natomiast na 31 grudnia

2018  r.  konto  201  „Rozrachunki  z  odbiorcami  i  dostawcami”  wykazywało  saldo  Ma  w  kwocie

1.340,24 zł,

- w pozycji II.2 „Zobowiązania wobec budżetów” kwotę 3.632 zł, natomiast na 31 grudnia 2018 r.

konto 225 „Rozrachunki z budżetami” wykazywało saldo Ma w kwocie 3.665 zł,

- w pozycji  II.3  „Zobowiązania  z  tytułu  ubezpieczeń  i  innych świadczeń”  kwotę  16.702,97  zł,

natomiast na 31 grudnia 2018 r. konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” wykazywało

saldo Ma w kwocie 16.852,30 zł,

- w pozycji II.4 „Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń” kwotę 29.184,13 zł, natomiast na 31 grudnia

2018 r. konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” wykazywało saldo Ma w kwocie 29.194,48 zł,

- w  pozycji  III.7  „Rozliczenia  z  tytułu  środków  na  wydatki  budżetowe  i  z  tytułu  dochodów

budżetowych wykazano 0 zł  natomiast  na  31 grudnia  2018 r.  konto 222 „Rozliczenie  dochodów

budżetowych” wykazywało saldo Ma w kwocie 127.887,32 zł.  Konto 222 wykazywało saldo Ma,

pomimo  tego  że  zrealizowane  dochody  budżetowe  zostały  na  koniec  roku  przelane  na  rachunek

budżetu  Gminy  Jemielno.  Świadczyło  to  o  nierzetelnej  ewidencji  księgowej  oraz  nienależytym

wykonywaniu obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości.

Zobowiązania wynikające z 7 spośród 10 faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę zadania na

dożywianie  uczniów  ujęto  w  następnym  miesiącu  po  miesiącu,  którego  dotyczyły,  pomimo  że

w 6  przypadkach  ww.  dokumenty  wpłynęły  ostatniego  dnia  miesiąca,  którego  dotyczyły,  a  w  1

przypadku 8 października 2018 r., tj. w terminie umożliwiającym ujęcie zobowiązania we wrześniu

2018  r.  Było  to  niezgodnie  z  przyjętymi  w  obowiązującej  w  jednostce  polityce  rachunkowości

(załącznik  nr  1  do  powołanego  zarządzenia  Kierownika  GOPS  nr  1/2011),  stanowiącymi  że

„W księgach rachunkowych ujmowane są zobowiązania, dotyczące kosztów danego miesiąca z datą

wpływu do jednostki do dnia 15 następnego miesiąca kalendarzowego włącznie” oraz art. 20 ust. 1

ustawy o rachunkowości.

8 spośród 10 faktur VAT dot. dożywiania uczniów posiadało w ewidencji księgowej konta 201

prowadzonego  dla  kontrahenta  inny  numer  identyfikacyjny  niż  nadany  na  dowodzie  źródłowym

(o jeden niżej). Naruszało to postanowienia art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Zapisu pod poz. FA/00188 w ewidencji analitycznej konta 201 prowadzonego dla kontrahenta

zadania  dot.  dożywiania  dzieci  dokonano na podstawie dwóch faktur VAT  o numerach 116/2018
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z 28 września 2018 r. na kwotę 4.875 zł, która wpłynęła do GOPS 28 września 2018 r. z przekreśloną

pierwszą stroną i odręczną adnotacją „poprawić” i opisem merytorycznym faktury wraz z pieczęcią

Starszego Pracownika Socjalnego Pani  W.K. i  nieczytelnym podpisem oraz załączonym wykazem

wydanych posiłków w szkole w Irządzach przekreślonym z adnotacją „poprawić”  oraz fakturą VAT nr

116/2018 z 28 września 2018 r. na kwotę 4.823 zł, która wpłynęła 8 października 2018 r. na której

dokonano dekretacji dokumentu. Powyższe było niezgodne z postanowieniami art. 22 ust. 1 i 2 ustawy

o  rachunkowości,  zgodnie  z  którym  „Dowody  księgowe  powinny  być  rzetelne,  to  jest  zgodne

z rzeczywistym przebiegiem operacji  gospodarczej,  którą  dokumentują,  kompletne,  zawierające co

najmniej  dane  określone  w  art.  21,  oraz  wolne  od  błędów  rachunkowych.  Błędy  w  dowodach

źródłowych  zewnętrznych  obcych  i  własnych  można  korygować  jedynie  przez  wysłanie

kontrahentowi  odpowiedniego  dokumentu  zawierającego  sprostowanie,  wraz  ze  stosownym

uzasadnieniem (…).”

Dowody  źródłowe  dot.  dożywiania  uczniów  (5  faktur  VAT)  ujęto  w  ewidencji  księgowej

prowadzonej  dla  kontrahenta,  tj.  na  koncie  201-082-85230-3110-01,  pomimo  zadekretowania  do

zaksięgowania na kontach 201-082-85230-3110-01 oraz 201-082-85230-3110-02. Powyższe naruszało

postanowienia powołanych art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości. 

w zakresie inwentaryzacji

W  2018  r.  nie  przeprowadzono  rocznej  inwentaryzacji  aktywów  i  pasywów  wg  stanu  na

31 grudnia 2018 r. Została przeprowadzona wyłącznie inwentaryzacja środków pieniężnych i druków

ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie. Z wyjaśnień p.o. Kierownik wynikało, że ostatnią

inwentaryzację  majątku  GOPS  przeprowadzono  w  2015  r.  Powyższe  naruszało  postanowienia

art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

w zakresie wydatków z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych 

Wysyłając zapytania ofertowe do zadania dot. dożywiania uczniów w szkołach podstawowych

na terenie Gminy Jemielno w 2018 r. jedynie do dwóch oferentów, naruszono postanowienia § 6 ust. 1

obowiązującego  w  GOPS  regulaminu  zamówień  publicznych,  wprowadzonego  zarządzeniem

Kierownika  GOPS nr  7/2014 z  24  października  2014 r.,  który  wymagał  wysłanie  zapytań  do  co

najmniej trzech Wykonawców. 

Za  zaistniałe  w  okresie  objętym  kontrolą  nieprawidłowości  odpowiedzialność  ponoszą:

Kierownik GOPS i p.o. Kierownika GOPS (w okresie pełnienia funkcji)  na podstawie art. 53 ust. 1

ustawy o finansach publicznych i art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, Główna księgowa i  osoba

zatrudniona na zastępstwo Głównej księgowej – na podstawie art. 54 ust. 1 ww. ustawy o finansach

publicznych oraz pracownicy merytoryczni jednostki zgodnie z zakresem czynności.
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WNIOSKI POKONTROLNE

Przekazując  Pani  p.o.  Kierownika  powyższe  do  wiadomości,  Regionalna  Izba

Obrachunkowa we Wrocławiu,  działając na podstawie art.  9 ust.  2 ustawy z 7 października

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o podjęcie stosownych działań mających

na  celu  wyeliminowanie  stwierdzonych  nieprawidłowości  oraz  niedopuszczenie  do  ich

ponownego wystąpienia w przyszłości poprzez realizację następujących wniosków:

1. Bezzwłoczne  podjęcie  przez  kierownika  jednostki  działań  mających  na  celu  zatrudnienie

głównego księgowego GOPS stosownie do postanowień art. 53 w związku z art. 54 ustawy z 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

2. Zapewnienie  bieżącego  prowadzenia  ewidencji  operacji  gospodarczych  stosownie  do

postanowień art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019

poz. 351).

3. Sprawowanie  przez  kierownika  jednostki  właściwego  nadzoru  nad  rachunkowością  GOPS

stosownie do postanowień art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości. 

4. Przestrzeganie  zapisów  Instrukcji ewidencji  i  kontroli  druków  ścisłego  zarachowania,

w szczególności w zakresie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

5. Przestrzeganie zapisów Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej, w szczególności w zakresie

ujęcia  w raporcie  kasowym wpłaty  i  wypłaty  gotówki  oraz  potwierdzenia  sprawdzenia  pod

względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty dowodów

księgowych.

6. Przestrzegania zapisów Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, w szczególności

w zakresie stwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach.

7. Przestrzeganie  postanowień  ustawy z  29  września  1994 r.  o  rachunkowości  (Dz.U.  z  2019

poz. 351), w szczególności w zakresie:

a) stosowania  przyjętych  zasad  rachunkowości,  rzetelnie  i  jasno  przedstawiając  sytuację

majątkową i finansową oraz wynik finansowy, stosownie do postanowień art.  4 ust.  1

ustawy;

b) ujmowania  w  księgach  rachunkowych  i  wykazywania  w  sprawozdaniu  finansowym

zdarzeń, w tym operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną, stosownie do

postanowień art. 4 ust. 2;

c) zachowania zasady ciągłości bilansowej, stosownie do art. 5 ust. 1 i art. 13 ust. 5 ustawy;

d) zamykania  ksiąg  rachunkowych  na  dzień  kończący  rok  obrotowy,  stosownie  do

postanowień art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 i 5 ustawy;
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e) sporządzania na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawienia obrotów i  sald

kont księgi głównej oraz co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zestawień

obrotów  i  sald  wszystkich  kont  ksiąg  pomocniczych,  a  na  dzień  inwentaryzacji

zestawienia  sald  inwentaryzowanej  grupy  składników  aktywów,  stosownie  do

postanowień art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy;

f) ujmowania w księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego w postaci zapisu,

każdego  zdarzenia,  które  nastąpiło  w  tym  okresie  sprawozdawczym,  stosownie  do

postanowień art. 20 ust. 1 ustawy;

g) ujmowanie w ewidencji księgowej rzetelnych dowodów księgowych, po wyeliminowaniu

wszystkich błędów, w sposób zgodny z prawem, stosownie do postanowień art. 21 ust.1

oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy;

h) bieżącego prowadzenia ewidencji księgowej na koncie 101 „Kasa” w zakresie ujmowania

wpłat i wypłat gotówki (w tym samym dniu, w którym zostały dokonane), stosownie do

postanowień art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy;

i) powadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie dokonując zapisów odzwierciedlających stan

rzeczywisty, stosownie do postanowień art. 24 ust. 2 ustawy;

j) prowadzenie  ksiąg  rachunkowych  sprawdzalne,  w  celu  zapewnienia  możliwości

stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald), a w szczególności

dokumentowanie zapisów w sposób pozwalający na identyfikację dowodów i ich zapisu

w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych, stosownie do

postanowień art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy;

k) przeprowadzania rocznej  inwentaryzacji  aktywów i  pasywów wg stanu na 31 grudnia

każdego roku, stosownie do postanowień  art.  26 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 26 ust. 3 ust. 1

ustawy.

8. Przestrzeganie obowiązujących w jednostce zasad (polityki)  rachunkowości  w szczególności

w zakresie  ewidencjonowania  operacji  gospodarczych  na  kontach:  130  „Rachunek  bieżący

jednostki”,  135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”,  222 „Rozliczenie

dochodów  budżetowych”,  kont  zespołu  4  i  7  oraz  980  „Plan  finansowy  wydatków

budżetowych” i 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”, stosownie do

sposobu funkcjonowania tych konta.

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

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.), w szczególności

w zakresie:

a) podpisywania  sprawozdań  budżetowych  przez  głównego  księgowego  jednostki,

stosownie do postanowień § 14 ust. 1 rozporządzenia;
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b) sporządzania  i  podpisywania  sprawozdań  budżetowych  przez  kierownika  GOPS

(p.o. kierownika GOPS), stosownie do postanowień  § 6 ust.  1 pkt 1 oraz § 14 ust.  1

rozporządzenia;

c) terminowego przekazywania sprawozdań budżetowych zarządowi jednostki  samorządu

terytorialnego, stosownie do postanowień załącznika nr 40 do rozporządzenia.

10. Wysyłanie zapytań ofertowych do liczby oferentów nie niższej niż wskazana w obowiązującym

w jednostce regulaminie zamówień publicznych.

11. Zapewnienie  w  jednostce  funkcjonowania  adekwatnej,  skutecznej  i  efektywnej  kontroli

zarządczej,  w szczególności  prowadzenie  rachunkowości  i  sprawowanie  kontroli  finansowej

oraz  wiarygodności  sprawozdań,  stosownie  do  postanowień  art.  68  ust.  2  pkt  1  i  pkt  3

w zawiązku  z  art.  69  ust.  1  pkt  3  ustawy  z  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

12. Poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o czynnościach naprawczych

podjętych w jednostce oraz o ich wynikach (w tym finansowych).

Stosownie  do  postanowień  art.  9  ust.  3  i  4  ustawy  o  regionalnych  izbach

obrachunkowych  proszę  o  poinformowanie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we

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

o  wykonaniu  wniosków  lub  przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych

w wystąpieniu  pokontrolnym  przysługuje  prawo  zgłoszenia  zastrzeżenia  do  Kolegium

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  Zastrzeżenie  składa  właściwy  organ  jednostki

kontrolowanej  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  wystąpienia  pokontrolnego  za

pośrednictwem  Prezesa  Izby.  Podstawa  zgłoszenia  zastrzeżenia  może  być  tylko  zarzut

naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:

Pani 
Anita Sierpowska
Wójt Gminy Jemielno
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