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PRoToKÓŁ
kontroli kompleksowej gospodarki finansowej
w Starostwie Powiatowym
Obrachunkowej

w

w

i

zamówięń publicznych przeprowadzonej

Grudziądzu przęz inspektorów Regionalnej lzby

Bydgoszczy: Andrzeja Piotrowskiego, Włodzimierua Zalewskiego na

podstawie upowaznienia Prezęsalzby Nr RIO-KF-4|02127l27l20I4

z

dnia 8 maja 2074t.,

wokresie od 16 maja do 31 lipca 20I4r., zuzasadnionymi przerwami

w

dniach:

19.05,2014r., 20.05.2014 r.) 21.05.2014 r., ż3.05.2014 r.) 30.05.2014 r.) 13.06.2014,
20.06.2014

t.

15.a7 .2014 r.

Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. MałomĘńska 1
86 - 300 Grudziądz.

Przedmiot kontroli: Ramowa tematyka kontroli kompleksowej jednostek samorządu
terytorialne go oraz średniewynagrodzenie nauczycieli:
I.

Ustalenia

il,

Księgowość i sprawozdawczość.

ilI

Budżet jednostki samorządu terytorialnego.
1.

o

gólno -org anizacyjne.

Dochody budzetowe.

2. Wydatki budzetowe.
3. Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu.

IV.

Gospodarka mieniem.

V.

Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi

Okres objęt}, kontrolą od 01 stycznia21l3 r. do 31 marca2074

,C&\

§l-

r.

USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE.
1. Kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego.

I.

Starosta

Pan Marek Szczepanowski pełni funkcję od dnia 09 grudnia 2010

r.

na

podstawie uchwały Nr IIl10/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Grudziądzkiego.

wicestarosta

Pan Edmund Korgol pełni funkcję od dnia 09 grudnia

2010

podstawie uchwały Nr IIl11l20l0 Rady Powiatu Grudziądzkiego

r., na

z

dnia

9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Grudziądzkiego.

Zarząd, Powiatu

panowie Grzegorz Masiota, włodzimierz Łącz oraz stanisław
Tarkowski na podstawie uchwały Nr IIlI2ll0 Rady Powiatu
Grudziądzkiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru pozostałych
członków Zarządu.

Sekretarz:

Pan Bożesław Tafalski, powołany na to stanowisko uchwalą
Nr 1111412006 Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2006 l
w sprawie powołania sekretarza powiatu Grudziądzkiego, stanowiąca
załącznik Nr 22 do protokołu Nr 1112006 z sesji Rady Powiatu
w Grudziądzu z dnia 7 grudnia 2006

Skarbnik

r.

Pani Grażyna Kalita, powołana na stanowisko od dnia 3 lipca 2003 r.
uchwałąNr VII/21/2003 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 lipca
2003 r,

Nr

w sprawie powołania skarbnika powiatu stanowiącą załącznik

13 do protokołu VII/2003

3 lipca 2003

z sesji Rady Powiatu w Grudziądzu z dnia

r.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Ł,

ał-

Pan Jerzy Wołoszyn pełni fuŃcję zgodnie z uchwałą Nr I/1/10 Rady
Powiatu Grudziądzkiego

z dnia 9

Przewo dni cząae go Rady

owiatu.

P

grudnia 2010 r. w sprawie wyboru

€-\Ą

il

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliĘ następujące osoby:
Marek

Szczepanowski

Grażyna Kalita
Dorota

Starosta Powiatu

Skarbnik Powiatu

Kaczerowska

Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji, Zarnówięń
Publicznych

Zavładka
Wiatrowski

Agnieszka

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Edward

Kierownik Wydziału Geodezji, Karlografii,

Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami
Jadwiga

Stręciwilk

Inspektor

w Wydziale Geodezji, Kartografii,

Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Cieśnik
Alęksandra Diksa
Mirosława

Czecholińska

Alęksandra

Rodziewicz
Radosław Kowalski

Andrzej

2.

Inspektor w Wydziale Finansów

Księgowa w Wydziale Finansów
Inspektor w Wydziale Finansów

Kierownik Wydziału Komunikacji
Podinspektor w Wydziale Komunikacji

Wewnętrzne regulacje organizacyjno - prawne.

Kontrolę

w

zakresie regulacji organizacyjno-prawnych przeprowadzono

w

oparciu

o przepisy:

-

ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009

r. o ltnansach publicznych 0.t. Dz.

U. z 2013

r., poz. 885

ze zm,),

-

ustawy

z

dnta

5

czerwca 1998 r.

o

samorządzie powiatowym fi.t. Dz,

U. z

2013 r.,

poz.595 ze zm.),

-

ustawy zdnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Q.t.Dz. U. z 2008

r.

Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
2.1. Statut.

W okresie objętym.kontrolą obowiązywał Statut Powiatu Grudziądzkiego przyjęty
uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego

ł^_

Nr

III1I41I998

z

dnia 22 grudnia

1998 r.,

oPublikowanY w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego

z

1999 r.,

stycznia

1999 t.

Nr i4 poz.70.Zmieniony uchwałami:

1, Uchwałą Nr IV/6/99 Rady Powiatu Gtudziądzkiego

z

dnia

29

wsPrawie wProwadzeniazmiano uchwałyNrIII/14/98 Rady powiatu Grudziądzkiego
z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Grudziądzkiego
(Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 15, poz.78).

2, UchwałąNr XIII/31/99

z

Rady Powiatu Grudziądzkiego

dnia 28 grudnia 1999r,

wsPrawie zmiany StatutuPowiatu Grudziądzkiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-pom.
z2000r.
Nr l3, poz.76).

3,

Uchwałą Nr XXI/4/2001

Rady Powiatu Grudziądzkiego

z

dnia 28 marca 2001r.

wsPrawie zmiany StatutuPowiatu Grudziądzkiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-pom. z2O02r.
Nr 47, poz.897).

4,

XXV/18l200l Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 sierpnia 200I r.
sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego (Dr. Urz. Woj. Kuj.-Pom.

Uchwałą Nr
w

z2002 r. Nr 19, poz.39I).

5, UchwałąNrXX)V1212002 RadyPowiatu Grudziądzkiego zdnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego (Dz. Urz, Woj. Kuj,-Pom.
z2002 r. Nr 68, poz.1445).

6,

Uchwałą Nr IIlI3l2002

Rady Powiatu Grudziądzkiego

z

dnia 9 grudnia 2002r.

w sPrawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-pom.
z2O03
Nr 19, poz.373).

7,

Uchwałą Nr XIII/4/2004

Rady Powiatu Grudziądzkiego z

dnia

4

lutego

2004 t.

w sPrawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-pom.
z2004
Nr 38, poz. 5I9).

8,

Uchwałą Nr VI/31l2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego

z dnia

19 częrwca

w sPrawie zmianY Statutu Powiatu Grudziądzkiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-pom.
Nr 85, poz.1348).

9, UchwałąNr X)V17l2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia
w

z

r.

r.

2007 t.
2007 r.

30 czerwca 2009r.

sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.

z2009

r.

Nr 73, poz. 1356).

10. Uchwałą Nr XXVId.I120120I0

Rady Powiatu Grudziądzkiego

z

dnia 1l

sierpnia

sprawie zmiany.Statutu Powiatu Grudziądzkiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-pom.,
zż0I0 r. Nr 140, poz.1769).
2010 r., w

11.

-l

/ łl."

Uchwałą Nr IV/6l2011

Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23

lutego 20II

r.

w Sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-pom. z20I7

t.

Nr 94, poz.736).

I2.Uchwńą Nr XDV22|20I3 Rady Powiatu Grudziądzkiego
w sPrawie zmian

i

z dnia 25 września2013 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Grudziądzkiego.

(Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz.2892).
Na podstawie analizy postanowień Statutu ustalono, że zostały w nim zawartę obligatoryjne

regulacje, wynikające

z

przepisów ustawy

o

samorządzie powiatowym.

W

Statucie

określono:

-

zakres działania oruz zadania powiatu (§ 5 oraz § 6 załącznika do uchwały Nr III/14/1998
Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia2} grudnia 1998 r.),

-

-

organy Powiatu:

o
o

Rada powiatu.

zarząd powiatu,

zadania Starosty (§ 55-56 załącznikado Uchwały),
zadania Skarbnika powiatu jako głównego księgowego budzetu powiatu

(§ 63 załącznika

do Uchwały),

-

zadania Sękretarza (§ 64 załącznikado Uchwały),

tryb pracy oraz określeniejednostek organizacyjnych powiatu

(§ 66

zaŁącznika do

Uchwały),

-

funkcjonowanie gospodarki finansowej powiatu

-

tryb opracowania budzetu (§

68_72

zŃącznikado Uchwały),

-

okręŚlenie orazzarządzanie mieniem powiatu (§ 73-76 załącznikado Uchwały),
tryb pracy Rady Powiatu Grudziądzkiego - sesje, uchwały, zasady głosowania, interpelacje

i

zapytania radnych, komisje stale oraz doraźnę rady, kluby radnych

-

określonesą

w rozdziale drugim załącznika do Uchwały (§ 9-51 załącznika do Uchwały),

-

tryb Pracy Zarząd Powiatu Grudziądzkiego - obowiązki starosty i wicestarosty, tryb pracy

Zarządu Powiatu, posiedzeniaZarządu- określarozdział2 zńącznika do Uchwały (§ 52
54

-

i

-

57-62).

szczegółowy opis działania oraz skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grudziądzkiego

znĄdĄe się w rozdzialę2 załącznikado Uchwały (§ 36-a0).

\,l

A}^
.l,

i
1

bśV

Skarbnik Powiatu, zgodnie z § 63 Statutu Powiatu Grudziądzkiego, jest głównym księgowym
jednostki. W związku z powyższym kontrolujący sprawdzili czy
Pani Grażyna Kalita,
Pełniąca funkcję Skarbnika, spełniaławymogi uprawniające do pełnienia funkcji głównego
księgowego jednostki, wynikające

z ari.54

ust.

2 ustawy zdnia 27

sierpnia 2009

r.

o finansach Publicznych.

Na podstawie dokumentacji znajd4ącej się w aktach osobowych
stwierdzono, że zostałv spełnione przesłaŃi wynikające z przywołanego powyżej przepisu.
Zgodnie

z § 66 pkt 6

Statutu Powiatu Grudziądzkiego, Zarząd powiatu prowadzi
i aktualizuje wYkaz jednostek organizacyjnych powiatu, który znajduje się na stronie BIpu
Starostwa Grudziądzkiego.

Zgodnie zv,lYkazemjednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego, który stanowi Akta

kontroli Nr 27l14tll1 Powiat Grudziądzki działa przy pomocy następujących jednostek
organizacyjnych:
1. Powiatovły Zarząd Dróg w Grudziądzu.

2. ZesP

ÓŁ S

zkół Ponadgimn azj alny ch im. Kazimi erza I agiellończyka w

3, Placówka Opiekuńczo-Wychow

aw

czaw Wydrznie.

4, Placówka Opiekuńczo-Wychow

aw

cza w Białochowie.

Ł

asinie.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

W oParciu o wYmienioną wyżej informację kontrolujący ustalił, że zarnieszczony na stronie
BIPu Starostwa Grudziądzkiego v,rykazjednostek organizacyjnych jest zgodny z vq,kazem
jednostek przedstawionych do kontroli.

2.2. Regulamin

Organizacyjny Urzędu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy

z

dnia

5 czqwca

1998 r. o samorządzie powiatowym. Rada

Powiatu Grudziądzkiego uchwaliła Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Grudziądzu, uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr Iyl8l2003

z

dnia 14 lutego 2003

r.

Regulamin Otganizacyjny zostń zmieniony następującymi uchwałami Rady powiatu

Nr XXVIIV5712005 z dnia 29 grudnia 2005 r., Nr YIl32l2007 z dnia 19
częrwca 2007 r., Nr XX/18l2009 z dnia 30 czetwca 2009 r., Nr XXV/4 l201O z I7 marca

Grudziądzkiego:

r. Regulamin Organizacyjny zawiera regulacje określająceorganizację wewnętrzną
izasadY funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz zakresy spraw
2010

zńatwianYchptzez wewnętrzne komórki organizacyjne, atakże inne postanowienia związane

A

l F-i.

z pracąStarostwa.
Re gul

-

amin Oryanizacy jny okre

śla

w szcze golno ści :

podzlał zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem Starostwa,
organizację Starostwa,

zadaniawydziałów,
zadatia wspólne wydziałów,
organizowanie działalnościkontrolnej,
zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych Zarządu i Starosty,
zasady podpisywania pism,
tryb przyjmowanta, rozpatrywania

Zgodnie

z §4

i załatwiania skarg i wniosków.

Regulaminu Organizacyjnego kierownikiem starostwa i zwierzchnikiem

słuzbowym pracowników jest Starosta. W Rozdziale 3 Regulaminu znajduje się opis zadań

ikompetencji Starosty (§ 9), Wicestarosty (§ 10), Sekretarza Powiatu (§ 11)

i

Skarbnika

(§ 12).Regulamin opisuje zadania wspólne wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy oraz

zakresy działania wydziałów wchodzących w skład Starostwa.
Starostwo funkcjonuj ę przy pomocy wydziałow kierowanych przez kierowników na zasadzie

jednoosobowego kierownictwa, kierownicy majązazadanię zapewnić vłydziałom właściwe
funkcjonowanie.
Obsługę finansową Starostwa prowadzi Wydział Finansowy, którego pracą kieruje Skarbnik
(§

l2 pkt

1

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu),

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy

z

dnia

5

czerwca 1998 r.

o

samorządzie

powiatowym oraz § 55 ust. 6 Statutu Powiatu Grudziądzkiego Starosta Grudziądzki pismem

z dnta 4 sierpnia 2003 r. powierzył Skarbnikowi Powiatu obowiązki
i odpowiedzialność w zakresie realizowania polityki finansowej powiatu, kierowania
nr OR.0114-12l03

działalnościąWydziału Finansowego, sprawowania nadzoru nad słuzbami finansowymi

Starostwa, wykonywania określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie
rachunkowości, nadzorowanie prac związanych

z

opracow).vvaniem i realizacją budzetu

Powiatu oraz zapęwnienie bieżącej kontroli jego wykonania, zapewnienie spotządzania

prawidłowej sprawozdawczości budzetowej, kontrasygnowanie czynności prawnych
skutkujących powstaniem zobowiązań ftnansowych powiatu oraz udzielanie upoważnięń
innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.

Powyzsze obowiązki

i

odpowiedzialność została przyjęta przęz Panią Grażynę Kalitę

podpisem na ww. piśmiedntaZ7 sierpnia 2003

I

,".i

\

r.

Dnia 16 lutego 2004 r. Starosta Grudziądzki w Aneksie do zakresu obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności rozszerzył zakres obowiązków i uprawnień pani
Grażvny kality
o obowiązek aktualizacji informacji w elektronicznym Biuletynie Informacji publicznej.

Z dniem l częrwca2006 t.Aneksem do zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
Starosta Grudziądzki powierzył Pani Grażynie Kalicie obowiązki wynikające
z zal<resu
działaniaw dziedzinie obronności pństwa w czasie pokoju,
Powierzenia obowiązków

księgowego oraz

z

i

odpowiedzialności wynikających z pełnienia fuŃcji głównego

zal<resu rachunkowości dokonano

z wYmogiem PrzePisu art.

53

, ust 2

z

w

formie pisemnej zgodnie

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dokonując analizY dokumentów znajdujących się w teczce osobowej pani
Grazyny Kality
kontrolującY stwierdził, iż spełnione zostały wymogi określone art. 54 ust. 2
ustawy z dnia
27 sierPnia 2009 r., Pani Grażyna Kalita spełniała wymagania d,otyczące powołania na
stanowisko Skarbnika Powiatu Grudziądzkiego.

Podstawowę zadania Wydziału Finansowego określonezostały w
Organizacyjnego.

§ 15

Regulaminu

2.3, Zakresy czynnościpracowników i pełnomocnictwa.

Na Podstawie sPrawozdania Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasię p1acy za
rok 2013 ustalono, że na dzięń 3I.T2,2OI3 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu
zatrudnionYch bYło 49 osób. Przeciętne zatrudnienie

w roku 2013

kształtowało się na

poziomie 46,6 etatu.
SłuŻbY finansowe Starostwa zostńy zorganizowane w formie Wydziału Finansowego.
Na
dzięń 3I.03.2014 r. w Wydziale Finansowym zatrudnionych było łącznie ze Skarbnikiem
Powiatu 6 Pracowników. Kontroli poddano zakresy czynności i obowiązków 5 pracowników
zatrudnionych w wymienionym wydziale:

l,

Monika Kwiring

-

inspektor ds. finansowo-księgowych

Zatrudniona na umowę o prace

z

w Wydziale

Finansowym.

dnia 1 września 2004 r. na 3l4 etatu, umowa na czas

nieokreŚlonY w wYmiarze Yz ętatu z dnia 1.09.2005 r., wymiar czasu pracy zwiększono
do 3ń etatu, pismem Nr OR.2122.107 .20II

z dnia31.05.20i I r. Z zapylania

o udzielenie

informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego
wynika, iZPani Monika Kwiring na dzięń 5 stycznia 2007 r. nie figuruje w Kartotece
Karnej Krajowego Rejestru Kamego. W dniu I}.O7.20I3 r. Pani Kwiring podpisała
oŚwiadczenie osoby zastępującej kasjerkę w dniach 22.07-26.07.2013 r,, oprzyjęciu

l,

/|',1t

*ł

kasy

z

pełną odpowiedzialnością materialną. Pracownik w dokumentacji teczki
osobowej posiadał zakres obowiązków odpowiedni do zajmowanego stanowiska,
uaktualniony zakres czynności podpisany 01 czerwca 20II r.
2.

Mirosława Cieśnik* inspektor ds. finansowo-księgowych w Wydziale Finansowym.
Zatrudniona na umowę o pface

umowa na czas nieokreŚlony

Z zapyĄania

o

z

z

dnia 1 września 2009 r. w wymiarze pełen etat,

dnia 1,03,2010 f., wwymiar czasu pracy 1

udzielenie informacji

o

etat,

osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości

Krajowego Rejestru Karnego wynika, iZ Pani Mirosława Cieśnikna dzięń 3 sierpnia
2009 r. nie figuruje

w Kartotece Kamej Krajowego Rejestru Karnego. Pracownik
w dokumentacji tęczki osobowej posiadał zakres obowiązków odpowiedni do
zajmowartego stanowiska podpisany 01 czerwcaż009 r.
3.

Mńgorzata Staszewska pomoc administracyjna
Zatrudniona na umowę o prace
na czas nieokreŚlony
o udzielenie

w Wydziale

Finansowym.

z dnia 1 grudnia 2008 r. w wymiarzę ll2

etatu. umowa

z dnia3.04.2013 r., w wymiat

czasu pracy 3l4 etatl.

Zzapytania

informacji o osobie do Ministerstwa SprawiedliwościKrajowego Rejestru

Kamego wynika, iZ Pani Małgorzata Staszewska na dzięft 3 grudnia 2008 r. nie figuruje

w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Kamego. Pracownik w dokumentacji teczki
osobowej posiadał zakres obowiązków odpowiedni do zajmowanego stanowiska
podpisany 04 kwietnia 20lI r.
4.

Aleksandra

Czecholińska inspektor ds.

Finansowym. Zatrudniona na umowę o prace

I

etat, umowa

Z zapyiania

o

finansowo-księgowych

z

dnia

9

w

Wydziale

czerwca 2009 r. w wymiarze

na czas nieokreślony z dnia 9.09.2010 r., w wymiar czasu pracy 1 etat.

udzielenie informacji

o

osobie

do Ministerstwa

Sprawiedliwości

Krajowego Rejestru Karnego wynika, iZ Pani Aleksandra Czecholińska na dzień
28 maja 2008

r. nie

figuruje

w

Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Pracownik w dokumentacji teczki osobowej posiadał zakręs obowiązków odpowiedni
do zajmowanego stanowiska podpisany 01 września2009 r.
5.

Aleksandra Diksa

-

księgowa

w Wydziale Finansowym.

Zatrudniona w Starostwie

Powiatowym w Grudziądzu na podstawie przepisów ustawy reformującej administrację

publiczną(art. 55 ust.

1

ustawy zdnia13 pażdziemika 1998 r. Przepisy wprowadzające

ustawy reformujące administrację publicznąlDz.U.

Nr

133, poz.872l), umowa o pracę

zdnia 1lipca 1999r. wwymiarze 1etat naczasnieokreślony.Zzapfianiaoudzielenie
informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego
wynika, iżPari Aleksandra Diksa na dzięń 05 stycznia 2007 r. nie figuruje w Kartotece

J

Karnej Krajowego Rejestru Karnego. Pracownik w dokumentacji teczki osobowej
Posiadał zakres obowiązków odpowiedni do zajmowanego stanowiska podpisany
01 września2009 r.

Porównano povlyższe karty

z

zakresem zadań Wydziału wynikającym

Organizacyjnego obowiązującego

w

w

Jednostce,

teczkach osobowych osób zatrudnionych

Na

z

Regulaminu

podstawie dokumentacji zawartej

w tym

Wydziale ustalono,

że kńdy

Z Pracowników posiada własny zakres czynnościz podziałem na obowiązki ogólne oraz

obowiązki szczegółowe, odpowiadającym zakresowi zadń Wydziału, w którym jest
zatrudniony oraz zawierającvm regulacje dotyczące zastępstwa w przypadku nieobecności

Pracownika. Zakresy czynności zostŃy przyjęte przęz pracowników tego Wydziału, co
kontrolujący ustalili na podstawie złożonych przez powyższe osoby podpisów pod ww.
dokumentami.

2.4. P rzepisy i instrukcj e wewnę trzne.

kontrolę w powyższym zakresie pzeprowadzono w oparciu o przepisy:

-

ustawy z dnia}9 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości Q.t.Dz.IJ. z20I3 I.,poz.330 ze zm.),

z

rozPorządzenia Ministra Finansów

dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad,

rachunkowoŚci oraz planów kont dla budzetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządolyych zakładow budzetowych (...)

Q.t.Dz.U. z20I3,poz.289 ze zm.),

-

rozPorządzenia Ministra Finansów

z

rachunkowoŚci otaz planów kont

dla organów podatkowych jednostek

dnia

25 pńdziemika

terytorialne go (Dz. U . z 2010 r., Nr 208, poz. I37

5)

2010

r, w sprawie

zasad

samorządu

.

Kontrolą objęto ptzestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę przepisów art. 10 ust. 1 i 2
ustawy

z

dnia 29 v,rzęśnia1994 r.

o rachuŃowości, w zakresie spełnienia obowiązku

oPracowania i wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachuŃowości,
zw any ch także polityką rachunkowości.

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 w
obowiązywały następuj ące re gulacj e wewnętrzne

jednostce

:

1. Polityka rachunkowości - wprowadzona w życie zarządzeniem Nr IIl20t2

Starosty

Grudziądzklego z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad rachuŃowości dla

budzetu jednostki samorządu terytorialnego (organu finansowego)

i

Starostwa
I

l0
,Jq^J
'

l

l
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Powiatowęgo wGrudziądzu. Polityka ta obowiązywała od dnia 01 stycznia
20l2r.,
Zmlenlona:

ff

zarządzeniem

II120I3 Starosty Grudziądzkiego zdnia 05 czeTwca2013

zaruądzeniem nr 23l20I3 Starosty Grudziądzkiego

zarządzeniem

Ustalono,

m 9l20I4

z dnia29listopada

Starosty Grudziądzkiego

że oPracowana polityka

z

dnia

31

r.

2013

r.

marca 2014

r.

rachunkowości wprowadzona powyzszymi

zarządzeniamizawierała:
ogólne zasadY Prowadzenie ksiąg rachuŃowy ch (zńącznik nr 1 do zarządzenia),
metodY wYcenY aktywów

i pasywów oraz ustalenia wyniku

finansoweg

o (załącznik

Nr 2 do zarządzenia),
sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik Nr 3),

a) Plan kont dla budzętu jednostki samorządu terytorialnego (organu
) załącznikNr 3a,

b) Plan kont

dla jednostki budZetowej

-

Starostwa Powiatowego

w

Grudziądzu _

załącznikNr 3b
sYstem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu (załącznikNr 4).

2.

Ponadto zarządzeniem

Nr

2912008 Starosty Grudziądzkiego

z

dnia 31 grudnia 2008

r.

wsPrawie wProwadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu zmienionym zarządzeniem Nr 6/2010 z dnia
28 kwietnia 2010 r.

i

zarządzenięm

następuj ące przepisy wewnętrzne

Nr 17l20I0 z

dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono

:

Regulamin kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu
ijednostkach organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego załącznik nr 1 do
zaruądzenia,

Instrukcja obiegu

i

kontroli dokumentów księgowych w Starostwie powiatowym

zaŁączniknr 2
Instrukcja inwentaryzacyjna starostwa powiatowe go

-

-

załącznik nr 3,

Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym_ załącznik nr 4,
Regulamin udzielania zamówięńpublicznych

-

zŃącznik nr 5,

Instrukcja w sPrawie ewidencji i kontroli druków ścisłegozarachowania w Starostwie

Powiatowym_ zalącznik Nr

6.

11
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SPrawdzono, czy przyjęte zasady rachunkowo ścizawiqały obligatoryjne elementy, o których
mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości, Ustalono, że dokumentacja zawięrała:

-

określenie roku obrotowego i wchodzące wjego skład okresy sprawozdawczę)
metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

wykaz kont syntetycznych

i

pozabilansowych oraz zasady tworzenia kont analitycznych

dla budZetu jednostki samorządu terytorialnego i budżetu jednostki budżetowej,

-

opis systemu ptzetwarzania danych,
system ochrony danych i ich zbiorów.

Kontrolujący ustalił, że przyjęte przezjednostkę zasady rachunkowości obowi ęujące w roku
2073 oraz I kwartale 2014 roku zawierńy wszystkie obligatoryjne elementy, o których mowa
w art. 10 ust.

2.5.

1

przedmiotowej ustawy.

Audyt wewnętrzny.

W wyniku kontroli wielkościbudzetu ustalono, że budzet Starostwa Powiatowego
w Grudziądzu W roku 2013 i w latach wcześniejszych nie przekroczył progu
40.000.000,00 zł, powyżej którego istnieje obowiązek przeprowadzania audytu
wewnętrznego, o którym mowa w art. 274, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych.

W

związku

z

powyższym jednostka nie była zobowiązana do prowadzenia audytu

wewnętrznego w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2.6, Kontro|a zarządcza w Starostwie Powiatorłym w Grud

ziądzu.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

-

ustawy

z

dnta 27 sierpnia 2009 t. o finansach publicznych fi.t. Dz.

U. z 2013

r., poz. 885

ze zm,),

-

Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów

z

dnia 16 grudnia 2009

r.

w sprawie standardów

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. IJrz. MF z 2009 r.,

Nr

15,

poz. 84).
Kontrolę przeprowadzono w zakresie

-

:

zapewnienia przęz kierownika jednostki fuŃcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej,
ll

1ż
^l
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Procędur wewnętrznych funkcjonujących w jednostce w zakresie kontroli zarządczej,
stosowania standardów kontroli zarządczej zgodnie ze wskazówkami ww. komunikatu.

W badanym okresie obowiązywały następujące uregulowania dotyczące organtzacji izasad,
fuŃcjonowania kontroli wewnętrznej

i

kontroli zarządczej

w

Starostwie Powiatowym

w Grudziądzu:

i.

Zarządzenie

w

sprawie wprowadzenie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

Nr 29l20I0

Starosty Grudziądzkiego

z dnia 3I

grudnia 2010

r.

w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, w którym w załączniku nr 1 ustalono Regulamin
kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym.

2.

Zarządzenie

Nr

zarządzenia
powiatowym

Nr

6/2010

z

dnia 28 kwietnia 2010 r. zastępujące zŃącznik nr

1

do

Ż912010, zńącznikiem pn. ,,Regulamin kontroli zarządczĄ w Starostwie

i j edno

stkach organ tzacyjny ch

P

owi atu Grudziądzkie go ".

Zgodnie z § 1 pkt 5 zaŁącznika Nr 1 do zarządzenia koordynację kontroli zarządczej prowadzi
sekretarz powiatu.

W

§ 2 ww.

załącznika określonoorganizację kontroli, min.:

kontrolę zarządczą wewnętrzną

i

zevłnętrzną sprawowaną

ptzęz Starostę

mogą

wykonywaĆ również Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, kierownicy
komórek organizacyjnych (zgodnie z właściwością),
pracownicy Starostwa po pisemnym
upowaznieniu ptzez Starostę lub wyznaczonego pracownika, podmioty zewnętrzne na
zasadzie zaw

ar

cia umowy cywi lnoprawnej,

w Starostwie opracowywany jest roczny plan kontroli zawierającv planowane czynności
kontrolne w j ednostkach podległy ch zatwierdzany przez Starostę,

W §3 określono zasady postępowania kontrolowanego w jednostkach podległych m.in:
czynności kontrolne dokumentuj e się protokołem kontrolnym,

kierownik kontrolowanej jednostki nie pózniej niż w terminie 30 dni zobowtązany
j

est wykon ac zalecenia pokontrolne.

W § 5 zdefiniowano standardy kontroli zarządczej:
środowiskowewnętrzne,
zarządzanie ryzykiem,

mechanizmy kontroli,

,

standardy komunikacj i,
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system monitorowania i oceny.

W § 6 określono zasady kontroli finansowej:

kontroli finansowej podlegają jednostki otganizacyjne Powiatu nieposiadające
osobowościprawnej

kontrola obejmuje przeprowadzenie oceny celowości zaciryania zobowiązań
finansowych,
badanie procesu pobierania i gromadzenia środków publicznych,
stosowanie procedur gospodarki finansowej.

Na rok 2013 zgodnie z planem kontroli

zatwierdzonym

przęz Starostę

Powiatu

Grudziądzkiego, sporządzonym w dniu 04.0I.2013 r., przewidziano do kontroli następujące
jednostki:
Placówka Opiekuńczo-Wychow

aw

cza w Wydrznie,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu,
Placówka Opiekuńczo - Wycho wawczaw Białochowie,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,
Zesp oł S zkół

P

onadgimn aĄ alny ch w Ł asinie,

Powiatowy ZarządDróg.

W

Z Przeprowadzonej kontroli sporządzono protokoĘ oddzielnie dlakażdejjednostki.
PrzYPadkach stwierdzenia

Pokontrolne.

W

w

trakcie kontroli nieprawidłowościwydano zalęcęnia
skontrolowanej dokumentacji znajdulą się pisma kierowników

kontrolowanych jednostek, co, do których zostały sformułowane zalęcania pokontrolne,
w których przedstawili stosowne wyjaśnieniaoraz informacje

o sposobach realizacji tych

zalecęń.

Na rok 2014 zgodnię z planem kontroli zatwierdzonym przęz Starostę Powiatu
Grudziądzkiego, sporządzonym w dniu 08.01.2014 r., przewidziano do kontroli następujące
jednostki:
Placówka Opiekuńczo-Wychow awczaw Wydrznie,
P

lacówka Opiekuńczo - Wycho

w aw

cza w B iałochowie,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,
Zesp ół S zkół Ponadgimn azj alny ch w Ł asinie,
I4

,]hl.,

ó

Powiatowy ZarządDróg.

Zaktęs planowanych kontroli
Pokontrolnych

w

2014 r. uwzględniał sprawdzenie wykonania zaleceń

z kontroli przęplowadzonych w 2013 r. Terminy przeprowadzenia kontroli

zaplanowano na IV kwartał 2014

r.

3. Dane ogólne o jednostce §amorządu terytorialnego.
3.1. Informacja o ilościjednostek podtegĘch i nadzorowanych.

Z

przedłożonego kontrolującym wykazu jednostek organizacyjnych

27l14|Ill

-

wynika, że na terenie Powiatu Grudziądzkiego

fuŃcj onowało

5j

- Akta

kontroli Nr

na dzięń 27.05.2014

r.

ednostek budżetowych:

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

2,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

3.
4.
5.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawczaw Wydrznie.
Placówka Opiekuńczo-Wychow awcza w Białochowie.
Powiatowy Zarząd Dróg.

Wszystkie wymienione jednostki prowadziły obsługę finansowo-księgową we własnym
zakręsie.

W oparciu o sprawozdanie Rb-28S z wydatków budzetowych zaIY kwartał 2013

r.

oraz splawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2013 r. ustalono, że kontrolowana

Jednostka nie poniosła żadnych wydatków związanych

z

funkcjonowaniem biblioteki

publicznej w rozdziale klasyfikacji budźetowej 92116. Zgodnte z przepisem
ustawy

z

dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Q.t.Dz.IJ.

z

z

art. 19 ust. 3

2012 r., poz. 642 ze zm.)

organizacja biblioteki publicznej jest obligatoryjnym zadanięm powiatu.

W

zaleceniach

pokontrolnych przekazanych pismem RIO-KF-4104-4512010

z dnia

zobligowano Starostę Powiatu Grudziądzkiego do zorganizowania

i prowadzenia biblioteki

18.11.2010

r.

Publicznej w zaleceniu nr 1 o treści:,,1. Podjęcie skutecznych działań zmierzających do
zorganizowania

i

co najmniej jednej powiatowej biblioteki
decyĄi o nie prowadzeniu przez powiat biblioteki

prowadzenia

aw Ptzypadku podjęcia

publicznej,
publicznej,

przekazanie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej w drodze porozumienia
innej gminnej bibliotece publicznej , działającej i mającej siedzibę na obszarze powiatu (...)".
Nalezy nadmienić, żę nie wykonanie zalęcęnia pokontrolnego odnośniebiblioteki publicznej
l5

,il'ł, d*
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nastąPiło po ruz kolejny, w zaleceniach pokontrolnych pismo

Nr RIo/KFl41O4lIg6l2007

z dnia 11.09.2007 r. również obligowano Starostę Grudziądzkiego do wypełnienia obowiązku
zorganizowania i prowadzenia biblioteki publicznej. W związku zpovlyższym zwrócono się

do Pana Marka Szczepanowskiego Starosty Grudziądzkiego

1

wYkonania zalecęnia pokontrolnego RIO nr

o wyjaśnieni e

przyczyn nie

(Akta kontroli Nr 27tl4tlt2). w pisemnej

odPowiedzi Starosta Grudziądzki Pan Marek Szczepanowski poinformowń, że pod,ejmowano

działania

w celu

zawarcia porozumienia na prowadzenie obsługi bibliotecznej przęz

Bibliotekę Miejską

w

Grudziądzu, ale

z

uwagi

na zbY wysokie kosźy finansowania

działalnościodstąpiono od podpisania umowy.
TYm samYm kontrolujący uznali, iz zalecenie pokontrolne nr 1 nie zostało w}rkonane.
3.2.

Kontrole przeprow adzane w badanym okresie.

3,2.1.

Kontrole przeprowadzone przezRegionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.

Ostatnia kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

w

Starostwie Powiatowym

w Grudziądzu przeprowadzona została przęz Regionalną Izbę ObrachuŃową w Bydgoszczy

w okresie od 12 sierpnia do 17 września2010r., udokumentowana została ona protokołem
kontroli Nr RIO/KF145120I0

z

dnia 20 v,,.rześnia 2OI0 r. Na podstawie wyników kontroli

w dniu 18 listoPada2}I} r. skierowano do Starosty Grudziądzkiego wystąpienie pokontrolne
(znak: RIO-KF-4

1

04 - 4

5l

20 l 0).

Starosta ustosunkował się do wystąpienia pokontrolnego

Poinformował Izbę

o

i

pismem

z

dnia 09.I2.ż0I0r,

podjętych działaniach mających na celu wykonanie wniosków

pokontrolnych.

3.2.2. Zew nętrzne kontrole.

Na Podstawie udostępnionej kontrolującemu ksiąki kontroli ustalono, żę w
wPierwszYm kwartale 20I4r. w kontrolowanej jednostce pzeprowadzono

2013

L

oraz

następujące

kontrole zewnętrzne:

1, Kujawsko-Pomorski
celowej

z

3I.01.2013

Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

-

kontrola wykonania dotacji

2011 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kontrola zakończona

u

protokołem Nr

WBZK,L43.3.2013.SM,

nie

ujawniono

nieprawidłowości.

2, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru
I6
l]

.i

i

Geodezyjnego

i

Kartograficznego kontrola problemowa usytuowania projektowanej

sieci

uzbrojenia terenu w okresie od 13 maja do 31 lipca 2013 r. Wystąpienie pokontrolne
Nr WSPN.I.1611 .7.2013 z dn. 16.09.2013 zawierńo 4 zalecęniapokontrolne. Starosta

Powiatu Grudziądzkiego

w

piśmie Nr OR.1710.2.2013

zdn.

16.10.2013

l

poinformował WINGiK o sposobie wykonania za|ęcęi.
a

_)_

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - kontrola sprawdzenia i oceny poprawności
dziŃania Starosty w zakresie ustalania odszkodowań, o których mowa w ustawie
ogospodarce nieruchomościami, aktualizacji opłat rocznych ztytułu użytkowania
wieczystego

i

trwałego zarządu oraz gospodarowania zasobem Skarbu Pństwa.

Kontrola odbyła się w okresie od 04.Iż.2013 r. do 09.Iż.2013 r, W wystąpieniu
pokontrolnym
w

Nr

WSPN.dI.43I.2.2013 z24.0I.2013 r. zalecono podjęcie dziŃan

celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości,Starosta

Powiatu

Grudziądzkiego w piśmieOR.1710.3 .2013 z 28.02.2014 r. poinformował Wojewodę

Kujawsko-Pomorskiego

o

podjętych działaniach

w celu

wyeliminowania

nieprawidłowości.
4.

PEFRON oddziń kujawsko-pomorski w Toruniu

-

z programu nr WRR/000I49102|D w dniu 18.12.2013

I7

ci.

kontrola umowy realizowanej
r.

\d\Xl

d_

KsIĘGoWoŚC

II.

1.

I SPRA\ilo ZD Aw CZoŚĆ.

Gospodarka pieniężna i kontrola kasy.

1.1. Gospodarka środkami pieniężnymi.

1. 1.

nizacja obsługi kasowej.

1. Orga

W 2013 r. otaz w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. zasady gospodarki kasowej
obowiązujące w jednostce wynikały z:

Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej, określonej w zńączniku Nr
Nr 2912008 Starosty Powiatu Grudziądzkiego z dnia 31 grudnia 2008
Instrukcji w sprawie ewidencji

W

zarządzenia

r.,

i kontroli druków ścisłegozarachowania w

Powiatowym stanowiącej załącznik nr 6 do zarządzęnia nr 2912008
2008

4

z

Starostwie

dnia 31 grudnia

r,

Starostwie Powiatowym funkcjonuje kasa

w siedzibie

Starostwa

w

ograniczonym

zakresie (wypłaty).
Raporty kasowe w kasach sporządzane sąręcznie.
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono zgodność funkcjonowania kasy w ww. okręsie

zprzyjętymi w jednostce procedurami wewnęttznymi. W szczególności zbadano zagadnienia
dotyczące:

posiadania przez osoby prowadzące obsługę kasy aktualnych zakresów obowiązków
oraz spełnienia wymogów formalnych w zakresie niekaralności,
przyj ęcia o dpowiedzi alno ścimaterialnej za p owierzone mieni e,
spo

sobu ptzekazywania kasy na azas nieobecno ścikasj era,

wysokości pogotowia kasowego,
dokon}.wania okresowej kontroli kasy przez Głównego Księgowego,

sPosobu zabezpieczenia pomieszczenia służącegodo obsługi kasowej oraz
przechowywanych w nim środków finansowych.

Ustalenia:

1. W okresie objętym kontrolą fuŃcję kasjera w jednostce pełniłaPaniAleksandra

.Ą
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Diksa zatrudniona na stanowisku księgowej. Zgodnie z pkt II zakresu obowiązków
Powierzono jej prowadzenie kasy. W aktach osobowych kasjerki znĄduląsię umowa

z

dnia 0I.07.1999 r., aktualny zakres czynności z dnia 01.09.2009 r.,
oŚwiadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie z dnia
oPracę

28.08,2008 r., zaświadczente, żę na dzięń 05.01 .2OO7 r. osoba nie figuruje w Kartotęce

Kamej Krajowego Rejestru Karnego.

2.

Kontrolujący na podstawie

list

obecności kasjera

w roku 2013

sprawdził czy

zachodziła koniecznośćprotokolarnego ptzekazania kasy w związkuz nieobecnością.

W wYniku werYfikacji wymienionych dokumentów stwierdzono, że w przypadku
absencji pracownia pełniącego funkcję kasjera, osobami zastępującymi były:

Pani Monika Kwiring w dniach 20.05.2013-21,05.2013 oraz 22.07.201326.07.2013 r. Pracownik w aktach osobowych posiadał zakres czynnościz dnia
01.06.2011

r., gdzie w pkt III.4 zobowiązał sle do wykonywania innych

zadań

zleconych przęz Starostę. Pani Kwiring podpisała w dniu 17.05.2013 r. oświadczenie

oPrzYjęciu kasy,

w

ramach zastępstwa, zpełną odpowiedzialnością materialną

wdniach 20.05-2I.05.2013 r. otaz w dniu 19.07.2013 r. oświadczenie oprzyjęciu
kasY, wdniach 22.07-26.01.2013 r. Przejęcie funkcji kasjera następowało na
podstawie protokolamego przejęcia obowiązków (protokoły

z

dn.

-

I7.05.2013.,

22.05.2013., 19.07 .2013., 29.07 .2013.),

- Pni

Mńgorzata Staszewska W dniach 04.03.2Ol3.-06.03.ż013., 15.03.2013.-

15.03.2013. Pracownik

04.04.201I r., gdzie
AleksandrY Diksy

-

w

w

aktach osobowych posiadał zakres czynności z dnia
pkt III.1 zobowiązń się do przyjęcia obowiązków pani

pełniącej obowiąki kasjera, w przypadku jej nieobęcności. pani

Staszewska podpisała w dniu 01.03,2013 r. oświadczenie o przyjęciu kasy, w ramach
zastęPstwa, z peŁnąodpowiedzialnością materialną w dniach 04.03_06.03.2013 t. otaz

-

w dniu 14.03.2013 r. oświadczenie oprzyjęciu kasy, wdniu 15.03.2013 r, Przejęcie
funkcji kasjera następowało na podstawie protokolarnego przejęcia obowiązków
(protokoły z dn. - 01.03.2013 .,07 .03.2013., 14.03.2O13., 18.03.2013.),
Pni Pani Aleksandra Czecholińska

- w dniach 15.07.2013,-19.07.2013.,

pracownik

w aktach osobowych posiadał zakres czynności z dnia 01.09.2009 t., gdzie w pkt III.4

PrZYją zastęPstwo w przypadku nie obecności kasjera. Pani Czecholińska podpisała
w dniu 12.07,2013 r. oświadczenie o przyjęciu kasy, w ramach zastępstwa,

z

pełną

odPowiedzialnością materialną w dniach 15.07-I9.07.2013 r. Przejęcie funkcji kasjera
nastęPowało na podstawie protokolarnego przejęcia obowiązków (protokoły

rń J-

I9

z

dn.

_

\#

,§'--

12.07 .2013., 19.07 .2013.),

Pni Paulina Zielaskowska w dniach 26.08.2013.-28.08.2013., otaz w dniu
15.10.2013 r., pracownik w aktach osobowych posiadał zaŁłes czynności z dnia
05.08.2013 r., gdzie w pkt III.1 przyjął zastępstwo w przypadku nieobecności Pani

Aleksandry Diksy. Pani ZięIaskowska podpisała w dniu 23.08.2013 r. oświadczenie
o

przyjęciu kasy, w ramach zastępstwa,

z

pełną odpowiedzialnością materialną

w dniach 26.08-28,08.2013 L oraz oświadczenie z dn. I4.I0.ż0l3 r. o przejęciu kasy

w dniu

15.10.2013

r.

Przejęcie

fuŃcji kasjera

protokolarnego przejęcia obowiązków (protokoły
I

następowało

z dn.

-

na

podstawie

23.08.2013.,29.08.2013.,

4.10.ż013., I 6.|0.2013.).

3, W

2013 r. oraz w okresie od

01

,0I.20I4 r. do 31.03.2014 r. obowiązywał limit

gotówki w kasie: (tzw. pogotowie kasowe) 4.000,00 zł ustalony dla kasy Starostwa
zarządzeniem Starosty Nt 2912008 z dnia 31 grudnia 2008

4.

r.

W badanym okresie Skarbnik Starostwa Pani Grazyna Kalita przeprowadziła kontrolę
kasy w następujących dniach: 24.06.2013 r., 08.1I.20I3 r., zakresem której objęto
zgodnośó stanu gotówki w kasie ze stanem wynikającymztaportow kasowych,

5. Pomieszczenie kasy jest wydzielone oraz

zabezpieczone przed wstępem osób

nieupowaznionych. Gotówka oraz druki ścisłegozarachowania przechowywane są
w kasie pancernej. Do zabezpięczenia kasy kontrolujący nie wnoszą zastrzężęi.

6. Dnia

04.06.2014

r.

przęprowadzona zostńa przęz inspektorów kontrola kasy

w zakresie:

zgodnościstanu gotówki w kasie ztaportami kasowymi,

zgodnościstanu druków ścisłegozarachowalia
ścisłe go zar achow

z

ewidencją

w

księgach druków

ania,

udokumentowana protokołem stanowiącymZa|ącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Podczas kontroli we wskazanym powyżej zakresie nieprawidłowościnie stwierdzono.

1.1.2. Dokumentowanie operacji kasowych.

Badaniem objęto prawidłowośósporządzania ruportów kasowych (zgodność z regulacjami

obowiązującymi w jednostce. wskazanymi

w

Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej)

w zakresie:

20

,.il,

J

"t

bieżącego ujmowania w raportach wszystkich operacji kasowych (art. 24 ust. 5 pkt

3

ustawy o rachunkowości),
odprowadzania na rachunęk budźętu niewykorzystanych środków na wydatki,

dokumentowania operacji kasowych dowodami, spełniającymi kryteria, określone
w art, 21 ustawy o rachunkowości,

zachowania ciągłościsald raportów kasowych oraz

ich zgodności z

ewidencją

prowadzonąna koncie 101,,Kasa",
przesttzegania limitu gotówki w kasię Starostwa Powiatowego

w

Grudziądzu oraz

pogotowia kasowego, ustanowion ęgo przez Starostę.

z

dokumentami źródłowymi

r., za okres od 01 .02.2013

do 15.02.2013 r., (9 pozycji

Weryfikacji poddano następujące raporty kasowe wTaz
przypisanymi do tych raportów:

Zroku2013:
Nr 3/1lIIl20I3 z dn. 15.02.2013
w raporcie

-

8 dowodów wypłat z kasy oraz dowód wpłaty do kasy gotówki pobranej

czekiem Nr 303897] III),

Nr 4lIlIIl20I3

z

dn. 28.02.2013 r., za okres

-

(Iipozycji w raporcie

od

18,02.2013

do

28,02.2013

t.)

15 dowodów wypłat zkasy oraz dowód wpłaty do kasy

gotówki pobranej czekiem Nr 303897]112),

Nr 5l1lIIl20I3 z dn. 14.03.2013 r., za okres od 01.03.2013 do |4.03.2013
w raporcie

-

r., (9

pozycji

8 dowodów wypłat zkasy oraz dowód wpłaty do kasy gotówki pobranej

czekiem Nr 3038977 1I3),

Nr

6/I|1112013

(16 pozycji

z

dn. 29.03.2013

w raporcie

-

r.,

za okres od 15.03.2013 do 29.03.2013

r.,

14 dowodów wypłat z kasy oraz 2 dowody wpłaty do kasy

gotówki pobranej czekiem Nr 303897]II4 i czekiem Nr 30389771I5).

Zroku20l4:

Nr 3lIlIIl20I4

z

dn. 14.02.2014 I., za okres od 03.02.2014 do 14.02.2014

(11pozycji w raporcie

-

r.,

10 wypłat z kasy oraz dowód wpłaty do kasy gotówki

pobranej czekiem Nr 3038977817)

Nr 4lIlIIl20I4

z

dn. 28.02.2014 r., za okres od 17.02,2014 do 28.02.2014

r.,

(10 pozycji w raporcie . 9 wypłat zkasy oraz dowód wpłaty do kasy gotówki pobranej

czekiem Nr 3038977818)

.|., §L
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Nr

5lll|Il2014

z

dn. |4,03.ż014 r., za okres od 03.03.2014 do 14.03,2014

(11pozycji w raporcie

-

r.,

10 wypłat z kasy oraz dowód wpłaty do kasy gotówki

pobranej czekiem Nr 3038977819)

Nr 6ltllll20t4

z

dn. 3I.03.2014 T,, za okres od 17.03.2014 do 3I.03.2014

(I4 pozycji w raporcie

- I2

r.,

wypłat z kasy oraz dowód wpłaty do kasy gotówki

pobranej czekiem Nr 3038977820 i wpłata ztytńurozliczęniapobranej za|iczki)

Ustalenia:

1. W

zakresie bieżącego ujmowania w raportach wszystkich operacji kasowych (art. 24 ust.

5 pkt 3

ustawy

rachuŃowości) szczegółowej kontroli poddano terminowoŚĆ

o

wykazywania wpłat i wypłat w raportach kasowych. W oparciu o raporty kasowe wraz
z dokumentami żródłovvymi oraz v,,yciryi baŃowe za miesiące luty

-

marzęc 2013 r. oraz

luty _ marzec 2014 r. stwierdzono, terminowe ewidencjonowanie wypłat gotówkowych
w raportach kasowych.

2.

Skontrolowane raporty sporządzono prawidłowo, raporty podlegały weryfikacji
potwierdzonej podpisem osoby kontrolującej. Dokumenty źródłowedołączone do
raportów były ponumerowane zgodnie zzapisami ujętymi w raportach.

3. Przychody gotówki do kasy

(dowody wpłat, rozliczęnia zalriczki) ujęto prawidłowo

w raportach.

4.

Załączone do raportów dowody źródłowe (faktury, rachunki, delegacje, listy wypłat i inne

dowody) były zatwierdzane przęz Starostę lub osoby upoważnionę otaz Skarbnika
Starostwa, poddano

je kontroli

merytorycznej

i

sprawdzono pod kątem formalno-

rachuŃowym. Dokumenty spełniały kryteria dowodów księgowych określone w art.2I
ustawy o rachunkowości.

5.

Ciągłośćraportów w kontrolowanej próbie była zachowana, stan końcowy kasy raportu
poprzedzającego stanowił stan początkowy kasy raportu następuj ące go.

6. Nię

stwierdzono finansowania wydatków budzetovvych

z dochodów, czym wypełniono

wymóg przepisu z art.4ż ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

7.

Stan pogotowia kasowego nie przekraczŃ limitu '.uqvznaczonego

w §5 pkt 3 załącznika Nr

4 do zarządzęnia29l2008 Starosty Grudziądzkiego z dn. 31 grudnia 2008 r.

1.1.3. Obsługa bankow^ ora7 stan rachunków bankowych.

Starostwo Powiatowe

w Grudziądzl

zawarło umowę

22

o

prowadzenie rachuŃÓw

Ą*,

§L\

bankowych z Bankiem Spółdzielczym w Łasinie w dniu 18 lipca 20II r. W związku zfaktem,

iż szacunkowa

wartośćzamówienia przekroczyła wartości 14.000 EURO (szacowano

36.802,81 EUR), badana jednostka była zobligowana do stosowania ustawy prawo zamowięń

publicznych.

Bank, zktorym planowano

baŃowej, został wybrany

w

zay{rzec umowę na 5 lat, na prowadzenie obsługi

trybie przetargu

nieograniczonego.

W

przetargu

NrPR.272.12.2011 w dn. 28.06.20II r. złożonazostŃajedna oferta Banku Spółdzielczego
w Łasinie, która spełniaławarunki zamówienia. Umowa została zawarta na okres pięciu lat

od dnia 01.10.2011 r. do dnia 30.09.2016 r. W § 11 powyższej umowy zawarto zapisy
o opłatach manipulacyjnych od operacji baŃowych. BaŃ pobiera następujące opłaty
i prowizje: opłata za prowadzenie rachunków bankowych - bieżących i pomocniczych

opłat, przelewy
w innym banku

w

-

-

0,49 zł, przelewy w ramach usługi bankowości elektronicznej na rachunek

-

bez opłat, wpłaty gotówkowe na rachunek do własnego

bez opłat, abonament miesięczny za usługę bankowości elektronicznej

prowizja z tytułu prowadzenia punktu obsługi kasowej

-

-

40,00 zł,

0,250ń. Ogółem opłaty na Tzecz

Banku Spółdzielczego w Łasinie za usługi bankowe wyniosły w roku 2012
w roku 2013 r.

bez

ramach usługi bankowości elektronicznej na rachunek prowadzony

prowadzony przęz własny baŃ
banku

-

-

4.390,83

zŁ,

- 4.886,43 zł

Zęstawienie prezentujące salda rachuŃów bankowych wg stanu

na dzień 3LI2.20I3

r.

zamięszczono w tabęli poniżej.
Numer
Lp.

Nazwa rachunku

1

,,Budżet"

2.

Lokaty Ovemight

a
J.

Dochody - opłaty
geodezyine i kartosraficzne

4.

Starostwo wydatki

5.

Starostwo dochody

6.

ZFŚS

8.

Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa
zawodowego na terenie
województwa kujawskooomorskieso
Rozwój i upowszechniente
integracji w Powiecie

9.

Nauczyciel uczący się

7.

Grudziądzkim

Numer rachunku

30 9500 0008

0007

69 9500 0008

0007

1l98 2000 000l
1

l98 4000 0020

46 9500 0008

0007

24 9500 0008

0007

l198 2000 0004

ll98 2000 00l2
94 9500 0008
l198 2000 00l3

67 9500 0008

0007

28 9500 0008

0007

82 95000 0008

0007

l l98 2000

00l4

l l98 2000 0037

1

l98 2000 0035

71 9500 0008
1

l 98

2000 0039

23

ą".

0007

0007

konta

księgow
eso

Stan według

Stan według

ewidencji

zawiadomienia
z banku

księgowej

133

11,736,3,|

l1.736,37

133

1,608.400,00

1.608.400,00

l30

0,00

0,00

130

2.399,41

ż.399.4I

l30

867,50

867,50

135

16,5l4,64

16.5|4,64

l33

0,00

0,00

133

0,00

0,00

130

0,00

0,00

Kreatywność absolwentęk i
absolwentów drogą do
sukcesu zawodoweso
Kreatywność absolwentek i
absolwentów drogą do
sukcesu zawodowego
Termomodernizacja
budynku Warsztatów
Szkolnych przy ZSP w
Łasinie wraz z jego
przebudową
przebudowa nawierzchni
dróg powiatowych nr 1380C

10.

11

1ż.

l3.

Grudziądz-Nicwałd i l384C
pokrzvwno-słup

44 9500 0008

0007

I7 9500 0008

0007

l198 2000 0040

l 198

2000 0041

22 9500 0008
1

l

0007

98 2000 0048

86 9500 0008

0007

75 9500 0008

0007

l l98 2000 0060

130

0,00

0,00

l30

0,00

0,00

lJJ

0,00

0,00

lJJ

0,00

0,00

l33

0,00

0,00

lJJ

0,00

0,00

lJJ

0,00

0,00

139

2.252,19

2.252,19

l35

I22,121,00

122.121,00

030

435,00

435,00

Wyposażenie ZSP im.

Kazimier za

J a

gie l lońc

zyka

w Łasinie - środki i zasoby
przeznaazone na cele

14.

dydakWcznę
Kompetencje ponad
wszystko

15.

3l

0064

9500 0008

0007

10 9500 0008

0007

wykonania umowy "Remont
instalacji c.o.wrazz
węzłem cieplnym w

52 9500 0008

0007

Powiatowego"
Rachunęk niewygasaj ących
wydatków

73 9500 0008

0007

64 9500 0008

0007

47 1050

1000

Przębudowa drogi l380 C

16.

ll98 2000

1198 2000 0080
1198 2000 0070

Zab ezpi e czeni e należyte go

17.

budyrku Starostwa
18.

UdziaĘ Banku

19.

spółdzięlczeeo Łasin
Kredy.t bankowy ING

20.

Bvdposzcz

Kredyt baŃowy BS

21

Bydgoszcz

Kredl

22.

l198 2000 0090

1l98 2000 0l00
1l98 9000 0021

1139

0023 5677 5664

27 8142 0007

0045

93 9500 0008

0007

5985 1000 000l

bankowy BS Łasin

l198200000l0

l3Ą

800.000,00

800.000,00

134

500.000,00

500.000,00

134

400.000,00

400,000,00

Stan rachunków bankowych budzetu zostń prawidłowo wykazany

w sprawozdaniu Rb-ST

o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządów terytorialnego na koniec
2013

r.

1.2. Gospodarka

drukami ścisłegozarachowania.

Zasady gospodarowania drukami ścisłegozaraahowania zostały uregulowane
w następuj ących dokumentach:

Ł&

24

Ń
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Instrukcja ewidencji
Powiatowym

w

i kontroli

druków ścisłegozarachowania

w

Starostwię

Grudziądzu, stanowiąca Załącznik nr 6 do Zarządzeniem Starosty

Grudziądzkiego Nr 2912008 z dnia 31 grudnia 2008 r.,

Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym

w

Grudziądzu,

stanowiąca Zńącznik nr 4 do Zarządzeniem Starosty Grudziądzkiego Nr 2912008
31 grudnia 2008

r.

Kontrolujący stwierdzili, żę w Starostwie zgodnie z §
1

z dnia

i

instrukcji (obowiązującej od

stycznia 2009 r.). do druków ścisłegozarachowaniazaliczasię

a)
b)
c)
d)
e)

W

czeki gotówkowe,
druki ,,kasa przyjmie" - KP,
druki ,,kasa wyda" -

KW

karty drogowe,
arkusze spisu z natury,

0

legitymacje ubezpieczeniowe dla pracownika,

g)

legitymacje ubezpieczeniowe dla członka rodziny.

§ 2

ww instrukcji określonomiejsca przechowl.wania druków.

Inspektor kontroli sprawdził, czy w jednostce:

przestrzegane są zasady gospodarki drŃami ścisłegozarachowania określonew ww.
Instrukcjach,

zapewniona została kontrola prawidłowościgospodarowania drukami ścisłego
zarachowania.

Badaniem objęto księgę druków ścisłegozarachowania prowadzoną

dla

czeków

gotówkowych i dokumentów wpłaty KP -,,kasa przyjmie",

Ustalenia:

1. W

kontrolowanej jednostce ewidencja druków ścisłegozarac,howania w 2013 r. oraz

wIkwartale ż0I4 r. prowadzona była przęz pracowników prowadzących obsługę
kasy, tj.: PaniąAleksandrę Diksę oraz osoby jązastępujące.

2. Obowiązek

prowadzenia przedmiotowej ewidencji

zostń nałożonyna

ww.

pracowników na mocy postanowieńzawartych w wymienionych powyżej instrukcjach

oraz wynikał z zabesów czynności pracowników, przyjętych przęz nich poprzez
złożęniępodpisu.
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3. Każdorazowe przekazanie kasy odbywało się przy pomocy protokołu
odbiorczego, w którym wyspecyfikowano aktualny stan druków

zdawczo
ścisłego

zarachowania.
4.

Podczas kontroli kasy przeprowadzonych przez Skarbnika Starostwa Panią Grńynę

Kalitę, wdniach: 24.06.2013 r., 08.1I.2013

r., weryfikowano stan druków ścisłego

zarachowania.
5.

Przeprowadzona kontrola kasy

ścisłegozarachowania

z

w dniu

04,06.2014

prowadzoną ewidencją

r. wykazŃa

w

zgodność druków

księdze druków

ścisłego

zarachowania.

2. Księgi rachunkowe budżetu i urzędu.
2.1. Stan i

kompletnośćurządzeńksięgowych.

Badając stan i kompletnośćurządzeń księgowych, skontrolowano dopełnienie przęzjednostkę
następujących obowiązków wynikających z ustawy o rachuŃowości:

opracowania zasad (polityki) rachunkowo ści(art. 1 0 ustawy),
prowadzenia wszystkich zbiorów zapisów księgowych,tworzących księgi rachuŃowe,

tj,: dziennika, księgi głównej,

ksią

pomocniczych oraz zęstawienia obrotów

i

sald

(art. 13 ustawy),

zachowania zasady ciągłościbilansowej (art. 5 ustawy),

zgodnościobrotów dziennika z obrotami zestawienia obrotów

i

sald (art. 14 ust.

1

ustawy),

opracowania i wdrozenia systemu zabezpieczenia ksiąg rachunkowych oraz dowodów
księgowych.

Ustalenia:

1. Ustalenia w zakresie

dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości zostały

zawaftę w rozdziale I pkt 2.4 ,,Przepisy

i instrukcje wewnętrzne" niniejszego protokołu

kontroli.

2. W

kontrolowanej jednostce prowadzone są wszystkie obligatoryjne elementy ksiąg

rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald),
zgodnie z art. 13 ustawy o,rachunkowości.
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Wykaz programów komputerolyych stosowanych dla budżetu i jednostki:
1) księga

główna

system finansowo-księgowy ,,FKB+"

w wersji 3.03, do

30.06.2013 r. ewidencja prowadzonabyła w starszej wersji programu

dnia

RADIX

,,FKB", który obejmował wyodrębnione podsystemy:
podsystem obsługi kont Organu FKZ firmy RADIX,
podsystem obsługi kont jednostki FKJ firmy RADIX,
podsystem obsługi zadań FKW firmy RADIX.

System ,,FKB+ 3,03" zawięra
podsystemów, dane

w sobie

fuŃcjonalnośćpoprzednich

do nowego systemu przeniesiono metodą

konwersji

dotychczasowych zasobów jednostki w dniu 5.06.2013 f., w8 stanu na dzięil
31.05.2013

r.

2) księgi pomocnicze

system Płace firmy RADIX,

system ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia ręcznie, tabele
amorty zacyjne w Excelu,

system Kadry fir.r,y

RADIX

Płatnik (przekazywanie dokumentów do ZUS)

Bestia (wykorzystywany do sporządzania

i

przekazywania do RIO

sprawozdań),

CEP - Centralna Ewidencja Pojazdów,

CEK - Cęntralna Ewidencja Kierowców,
EWID200, MicroStation, oprogramowanie zwięane z prowadzeniem
ewidencji gruntów i budynków.

3,

Kontrolujący sprawdzili przestrzeganie przezjednostkę zasady ciągłościbilansowej, tj.:
zgodnośćbilansu zamknięcia na dzięń 3I.12.2013 r.
0

-

1

.0

1

.20

1

z

bilansem otwarcia na dzięń

4 r. Sprawdzono następuj ące wydruki komputerowe:

,,Zestawienie stanów kont - syntetyczne" kont księgi głównej Starostwa Powiatowego

za okres od 01 .01 .2013 r, do

3

I.12.2013 t.,

-,,Zesta-wtenię stanów kont - syntetyczne" kont księgi głównej Starostwa Powiatowego
za okres od 01.01 ,ż0I4 r. do 3I.03.2014t.,
-'|
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-,,Zestawienie stanów kont - syntetyczne" kont księgi głównej budzetu za okres od
01.01,2013 r. do 31.I2,2013

r.)

- ,,Zestawienie stanów kont - syntetycznę" kont księgi głównej budżetu za okres od
0I.01.2014 r. do 3I.03.2014

r.

W wyniku porównania sald końcowych kont księgi głównej na dzien 3I.12.2013
z saldami początkowym i na dzięń

4.

0

1

.

0

1

.20

1

r.

4 r. r óżnic nie stwierd zono.

Zweryfikowano również zgodnośc obrotów dziennika z obrotami zestawienia obrotów
i sald na dzień 3LI2.2013 r. Inspektor porównał obroty wynikające z następujących
wydruków komputerowych:
Zestawienie dziennik" dla Starostwa Powiatowego na dzięń3LI2.20I3 r.,
,,Zestawienie obrotów

i sald" kont księgi głównej Starostwa Powiatowego za okres

od 01.01 .2013 r. do 3I.12.2013 r,,
,,Zestawienie dziennik" dla budżetu gminy nadzięń3I.12.2013 r.,
,,Zestawienie obrotów i sald" kont księgi głównej budżetu za okres od 01.01 .2013
do 3I.I2.20I3

r.

r.

Obroty wynikające z ww. dokumentów były zgodne.
5.

Zasady ochrony danych zostały określonew ,,Systemie ochrony danych w Starostwie

Powiatowym

w

Starosty Grudziądzkiego

rachuŃowoŚci

4 zarządzenia Nr II120I2
2012 r. w sprawie ustalenia zasad

Grudziądzuo', stanowiącym załącznik Nr

dla

z

dnia 01 sietpnia

budżetu jednostki samorządu terytorialnego

i

Starostwa

Powiatowego w Grudziądzu. W celu zapewnienia ochrony danych wprowadzono, m. in.
następujące środki ostrozności: pomieszczęnia Starostwa zostńy zabezpieczone przed

dostępem osób nieupoważnionych (kraty, zamki),

w jednostce obowiązuje

system

zarządzania dostępem do danych poprzez stosowanie haseł dostępu, pracownicy zostali

zobowiązani do archiwizowania danych poprzęz wykonywanie codziennych kopii

bezpieczeństwa, stosuje

się

programy

z

zakręsu profilaktyki antywirusowej

i odpowiednie systemy bezpiecznej transmisji danych, zakupiono urządzenia
podtrzymujące napięcie podczas awarii sieci energetycznej, nabieżąco dokonywane są

przeglądy

i

konserwacja sprzętu komputerowego.

Do

wprowadzonego systemu

zabezpieczeń kontroluj ący nie wloszą uwag

,ll
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2.2.Prawidłowośći terminowośćzapisów w ewidencji księgowej.

w

Zagadnienie prawidłowościi terminowości zapisów

ewidencji księgowej

skontrolowano w oparciu o regulacje wynikające z:

_

_

ustawy

z

dnia

29 września2004 r. o rachunkowości Q.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze

zm,),
rozporządzenia Ministra Finansów

z

dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegó|nych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budzetu państwa, budZetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zaMadow budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budzetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Q.t.Dz.U. z2013 t.,poz.289),

-

tozporządzenia Ministra Finansów

z

dnia

2

marca 2010 r.

klasyfikacji dochodów wydatków, przychodów

i

w sprawie

szczegółowĄ

rozchodów oIaz Środków

pochodząc ych ze źródeł zagranicznych (Dz. U . z ż0I0 r., Nr

3

8, poz. 207 ze zm.),

obowiązującej w jednostce polityki rachuŃowości, wprowadzonej zarządzeniem Nr

III20I2 Starosty Grudziądzkiego z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad

rachuŃowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i Starostwa
powiatowego w Grudziądzu. oraz zarządzęniami Nr 11/2013 z dnia 05 czerwca 2013 r.,

3 z 29 \istopada 20 13 r., Starosty Grvdziądzkiego zmieniaj ącymi Zarządzenie

Nr

23 /2 0

Nr

11/2012

1

w sprawie ustalęnia zasad rachuŃowości dla budżetu jednostki samorządu

terytorialnego i Starostwa powiatowego w Grudziądzu,

2.3. Rozr achunki i roszczenia.

Kontrolą objęto ewidencję budzetu oraz Starostwa Powiatowego (ako jednostki budżetowej)
prowadzoną na kontach księgi głównej oraz kontach ksiąg pomocniczych zespołu ,,2"
w zakręsię:

realnościsald nalezno ścii zobo wiązań na dzień

3I

.I2.20I3 r.,

prawidłowo ścire gulowania zobowiązan i windykacj i

n al

eżno ści.

konta budżetu.
Stan obrotów

i

sald kont , rozrachuŃowych budżętu ustalono na podstawie wYdruku

komputerowego pn. ,,Zestawienie stanów kont" za okres od 01.01 .2013 r. dO 31 .12,2013

29
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Konto 222 r,Rozliczenie dochodów budżetowych''
2013 rok:

BO Wn

0,00 zł,

BO Ma

0,00 zŁ,

Obroty Wn

2.26I.678,27 zł,

Obroty Ma

2.26I.578,27 zł,

BZWn
BZMa

100,00 zł,
0,00 zŁ.

2014 rok:

stan obrotów i sald na dzień 31.03.2014 r. konta 222 ,,Rozliczenie dochodów budżetowych"
wynosił:

BO Wn

100,00 zł,

BO Ma

0,00 zł,

Obroty Wn

959.980,51 zł,

Obroty Ma

95I.564,79 zł,

BZ Wn

8.415,72 zł,

BZMa

0,00 zł.

Na podstawie wydruku pn. ,,Obroty na kontach analitycznych" za okres od 01.01.2013 r. do

r, dla konta 222

żę ww. konto słuzyłodo ewidencji rozliczęń
zjednostkami budZetolvymi z tytńu zrealizowanych ptzez te jednostki dochodów
budZetowych. Operacje gospodarcze ewidencjonowano zgodnie z zasadami fuŃcjonowania
3I.I2.20I3

tego konta wynikającymi

z

ustalono,

przepisów Tozporządzenia

w sprawie

szczególnych zasad

rachuŃowości (.,.). Do konta prowadzona była ewidencja szczegołowa pozwalająca na

ustalenie stanu rczliczęń zposzczęgólnymi jednostkami budzetolvymi

z

tylułu

zrealizowanychprzezniedochodówbudżetołvych.

Po stronie Wn konta 222 ujmowano dochody

budzetowę

w

wysokościwynikającej

z okresowych sprawozdań jednostki w korespondencji z kontem 901 ,,Dochody budżetu". Na

stronie Ma konta 222 ujmowano przelewy dochodów budZetowych na rachunęk budzetu

wkorespondencji z kontem 133 ,,Rachunek budzętu", Saldo Wn w wysokości 100,00 zł na
koniec 2013 t. wynika z ujęcia.w sprawozdaniuza20l3 r. Starostwa Powiatowego dochodów
przekazanych na konto organu w dniu 02.01.2014

r.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że zapisy księgowe dotyczące kolejnych

.ł(
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okresów sprawozdawczych na koncie analitycznym żż2-750-7

Ma konta

5011

-0000-00 po stronie Wn

90I-700-70005-2360-00, dokonywane były poprzez stomowanie kwot (zapis

ujemny) zapisów wynikających ze sprawozdań

z

poprzedniego okresu sprawozdawczego

i księgowanie pełnej kwoty dochodów narastająco wynikającej zę sprawozdania Rb-Z7ZZ za
dany okres sprawozdawczy (kwartał), tj. niezgodnie

z

ant.

ż5 ustawy o rachuŃowości z dnia

29 września 1994 r. (i.t. Dz. IJ. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), w którym określono istotę zapisu
stomującego jako korekty błędnych księgowań. Zuwagt na fakt, że w Zarządzeniu Nr

III20I2 Starosty Grudziądzkiego w sprawie ustalenia zasad rachuŃowości dla budzetu
jednostki samorządu terytorialnego i Starostwa Powiatowego w Grudziądz, nie opisano takiej

techniki zapisów na koncie 222

i

90I, zwrócono się o wyjaśnienia do Pani Grażyny Kality

Skarbnika Powiatu. Pani Skarbnik stwierdziła, że taka technika ewidencji danych pozwala
zmniĄszyc liczbę błędów podczas rejestracji. W związku zpov,ryższym udzielono instruktaźu

Pani Skarbnik Grńynie Kalicie w zakresie ewidencjonowania sprawozdań
z

zasadami funkcjonowania kont 22ż i 90I określonymi w zńączniku

Ministra Finansów

z

zgodnie

Nr 2 do rozporządzenia

dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachuŃowoŚci oraz

planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego (,..) oraz

zgodnie

z

zasadami określonymiw przyjętej przęz Jednostkę polityce rachuŃowości.

W trakcie kontroli dokonano zmianw polityce rachuŃowości (zarządzenie Nr 17l20I4 z dnia

30 czetwca ż0I4 r. Starosty Grudziądzkiego zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia
zasad rachunkowości dla budzętu jednostki samorządu terytorialnego forganu finansowego]

i starostwa Powiatowego

w

Grudziądzu).

W

zarządzeniu dopuszczono stosowanie techniki

zapisów stornujących podczas rejestracji danych kwartalnych ze sprawozdania Rb 27ZZ
w odniesieniu do kwot dochodów na koncie 222 i 90I (Akta kontroli Nr 27l14IIIl1).

Ko nto 223 rrRoz|iczenie wydatków budżetowych'o.
2013 rok:

BO Wn

58I,37 zł,

BO Ma

0,00 zł,

Obroty Wn

22.44ż.296,6I zł,

Obroty Ma

22.440.357,8l ń,

BZ Wn

1.938,80 zł,

BZMa

.0,00

zł.

2014 rok:

stan obrotów i sald na dzień 3I.03.2014 r. konta 223 ,,Rozliczęnie wydatków budżetowych"
ń

\-{_/\i
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Wynosił:

BO Wn

1.938,80 zł,

BO Ma

0,00 zł,

Obroty Wn

3.755.838,73 zł,

Obroty Ma

3.709.534,6I zł,

BZ Wn

48.147,16 zŁ,

BZMa

I.843,04 zł.

Na

podstawie wydruku ,,Obroty kont analiĘcznych"

31.12.2013

r. dla konta 223

zjednostkami budzetov\rymi

ustalono,

z

za okres od

rachunkowoŚci (...).

z

r.

do

że ww. konto służyłodo ewidencji rczliczęń

tlĄułu dokonywanych pruez te jednostki wydatków

budzetowych. Operacje gospodarcze ewidęncjonowano zgodnie

tego konta wynikającymi

01.01.2013

przepisów rozporządzenia

z

zasadatli funkcjonowania

w sprawie

szczegóInych zasad

Do konta prowadzona była ewidencja szczegółowa pozwalĄąaa

na

ustalenie stanu rozliczęń zposzczególnymi jednostkami budzetowymi z tytułu przekazanych

na ich rachunki środków pienięźnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie
wYdatków budzetowych. Na stronie Wn konta 223 ewidęncjonowano na podstawie

baŃowych, przelewy środków finansowych dokonane

z

wyciąów

rachunku budżetu na rachunek

bieżącY jednostek budZetowych z tytułu pokrycia wydatków objętych planem finansowym,

PruYznanychnarealizację wydatków jednostek budzetolvych w korespondencji z kontem 133
,,Rachunek

bieżący budzetu. Po stronie Ma konta 223

ewidencjonowano

w

okresach

miesięcznych kwotę wykorzystania środków na wydatki przez badane jednostki, w wielkości
wynikającej zę sprawozdań budzetowych Rb-28S w korespondencji z kontem 902 ,,Wydatki
budżetu". Saldo Wn w wysokości1.938,80 zł było efektem nie wykorzystania przez
Starostwo powiatowe pełnej kwoty środków przekazanych na wydatki przez Organ. Zwtot

kwoty 1.938,80 zŁnastryił w dniu 07.0L20I4 r. (wyciąg bankowy Nr 3 z 07,0I.2014 r.).

Konta Starostwa Powiatowego.
Stan obrotów

i

sald kont rozrachuŃowych Starostwa ustalono na podstawie wydruku

komputerowego pn. ,,Zestawienie obrotów i sald" za okres od 01.01 .2013 r. do 31.12.2013

r.

k
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Konto 201 o,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami''
2013 rok:

BO Wn

0 zł,

BO Ma

33.956.96 zł,

Obroty Wn

I.3ż7.332,3Izł,

Obroty Ma

I.312.56I,27 zł,

BZWn
BZMa

0,00 zł,

19.I85,92 zł.

2014 rok:

stan obrotów

i

na dzień 3I.03.2014

sald

r.

z

odbiorcami

r. składaĘ się

następujące

konta 20I ,,Rozrachunki

i dostawcami" wynosił:

BO Wn

0,00 zł,

BO Ma

I9.I85,92 zł,

Obroty Wn

196.642,23 zł,

Obroty Ma

3I5.99I,52

zŁ,

BZWn

I87,80 zł,

BZMa

II9.537,09 zł.

Na saldo Ma w kwocie I9.I85,92 zł na dzięń
zob owtązania wobec

Lp

W szczęgolnionych ponizej kontrahentów:
Nr kontrahenta

Nazwa kontrahenta

wg ewidencji

SHELL POLSKA SP. Z

1

o,o.
o.o.

Kwiaciarnia'ELFA

II

Elżbieta Fularczyk
Polska Wytwómia
Papierów
Wartościowvch S,A
Polska Wytwórnia
Papierów
Wartościowych S.A.

4.

5.

Kujawsko- Pomorska
Sieć Informacvina So.

6.

20 1/000/00090/

201l000l00090l

Podstawa
zobowiązania

Faktura Nr
S0l743l99
s01739473

Termin
płatności

lytuł

07.01.2014

)ali WO,

07.01.2014

nyJnla l
rdkurzacz
)aliwo,

0000/00

Usługi Pogrzebowe i

3.

ksiesowei
0000/00

SHELL POLSKA SP. Z

2,

31.12.2013

20l/000l00043l

0166l2013

09.01.2014

FI2PF07626

20.01.20|4

Fl2PF08174

23.01.2014

0000/00

20ll000/00001/
0000/00

20ll000/00001/

Kwota

:obowiązani

(zl\
I28,90

07

402,86

07.01.2014

30,00

08.01.2014

611.42

20.0|.2014

.201,65

23.01.2014

84,50

14.01.2014

nyjnia i
>dklrzacz
]ukiet
(wiatowy
(rajowe

)rawo Jazdy

Data
zapłaty
.01.2014

JE

0000/00

)owód

,ejestracyjny

1

JE
20ll000/00003/

2220lI2l2013

0000/00

l4,01.20lĄ

)ostęp do
;ieci

K- PSI

l

ł

i]

i{^

JJ

łY

\i\
br</

z o.o.
7,

OPEC- SYSTEM Sp. z

20ll000l00025l

o,o.

0000/00

ENERGA_ OPERATOR
SA

8.

Bank Spółdzielczy w

9.

Łasinie

20l/000l000l2l

KII 20l 3

FYclZW8026
ll2l13

l7,01,2014

TD1| 1000017

20.01.2014

Jsługi
lrzesyłowe
:nergii
:lektrvcznei
)rowadzenie

łamówiona

2.308,79

1,7.01.2014

l96,09

20.01.20l.{

233,11

l4.01.2014

noc cieplna

0000/00

033

20li000l000l5/

F 007612013

l4.01.201Ą

20ll000/00008/

FV-

21.01.201'4

0000i00

31657lc0400l

0000/00

3.

,achunków

lieżacvch

Pocźa Polska Spółka
Akcyjna

10.

Jsługi

4.224,90

2|.01.2014

2.706"00

l0.01 .201 4

909"49

21.01.2014

)ocZtowe

02

ll

Iwona i Michał

12.

l3.

l4.

/SFA]Pl12l13
201l000loo004l

Gilewiczowie
kancelaria prawnicza
Leee- Artis s.c.
Televoicę Polska Sp. z

0000/00

o.o-

0000/00

Umowny do

3/14

l0 dnia

naStępnego

20Il000l00206l

0Il4l0112014

TAURON Sprzedaż
GZE so. zo.o.

20 l/000/000 l 0/

konica Minolta
Businęss solutions

20l'l00010004ll

l24l4P.
FS/CoKi l314

0000/00

8963

T- Mobile Polska S.A.

)rawna za

1rudzień

!0l3

)płata zatel.
;tacionamv

0000/00

SlI5lI527956

Polska Sp. z o.o.

l5.

miesiaca
21.01 .201Ą

)bsługa

20 1i000/00050/

5|987747121

0000/00

3

31.01.20l4

inergia

2.775,11

3

1

.01

.2014

:lektrvczna
09.12.2013
(Data
wystawienia
duplikatu
10.01.20l4,
wpłynęło do
SP dnia
21.01.2014\
04.01.2014
(wpłynęło do
SP dnia
24.01.2014)

)bsługa

233,86

24.01.2014

39,24

28.0I.2014

;erwisowa
ł ramach
iontraklu

Jsługi
elekomunik
tcyjne

-

,oanoWy
comórkowe
Razem:

19.185.92

Ustalenia:

1. Analityka kont 201 - ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami", prowadzona była
w sposób umozliwiający ustalenie stanu rozliczęńzposzczególnymi

2. Na

kontrahentami.

podstawie w/w próby dokumentów źródłowych: faktur, wyciągów bankowych

i ewidencji księgowej ustalono,

że zobowiązania na koniec roku

2013 wobec

kontrahentów zostały uregulowane w terminie określonymw fakturach i umowach.

3.

Ewidencja na koncie 201 prowadzona była na bieżąco, na podstawie zadekretowanych

dowodów źródłowych,,w myśl art. 2I

ust.l pkt 6

ustawy

o rachunkowości.

4. Kwoty

z

zobowiązań oraz nalężnościwynikające

kwotami wykazanymi

w

z dokumęntacji źrodłowejbyły zgodnę

ewidencji księgowej. Stwierdzono zgodnośćewidencji

analitycznej zsyrietyczną, a zatęm dopełniono obowiązku wynikającego
ustawy zdnia29 września1994 r. o rachuŃowości

z

art. 16 ust.

1

Q.tDz.U.z20I3 r.>poz.330 zezm.).

5. W oparciu o dowody źrodłowe(faktury/rachunki, umowy) zaewidencjonowane na
kontach, ustalono, iZ faktury zawieruły akceptację zapłaty potwierdzoną podpisami

s
il

34

Ą+r

upoważnionych osób, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi przyjętymi w instrukcji
obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

6.

Płatnościregulowane były terminowo, w myślzapisów art. 44 ust. 3, pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia2}}9 r. o finansach publicznych Q.t.Dz,IJ. z20I3 r.,poz.885 ze zm.)

Konto 22| ,,,Na|eżnościz tytułu dochodów budżetowych".
2013 rok:

Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZWI
BZMa
BO

44.599,46 zł,

|.845,02 zł,
665,939,66 zł,
542.316,05 zł,
166.837,53 zł,
459,48 zł.

2014 tok:

Stan obrotów

i

sald na dziefi 3L03.20I4 r. konta 22I ,,Nalezności z tytlńu dochodów

budzetowych" wynosił:

BO Wn

166.83],53 zł,

BO Ma

459,48 zł,

Obroty Wn

290.926,00 zł,

Obroty Ma

397.887,54 zł,

BZ Wn

59.902,68 zŁ,

BZMa

486,17 zł.

Na podstawie wydruków komputerowych pn. ,,Zestawienie stanów kont
(zadanie)" oraz,,Obroty na kontach analitycznylh" za okres od
ustalono,

że na

koncie

22l

01

-

subsyntetyczne

.0I.20I3 do 31.12.2013

ewidęncjonowano naleznościztytllłu dochodów budżetowych

m. in.: czynszę najmu, wpływy ztytlłłuzatządu,mieniem Skarbu Państwa, należnościzopŁat

za usługi geodezyjne W oparciu o prowadzoną w jednostce

ewidencj

ę analityczną

stwierdzono, że rta salda końcowe składałysię następujące należnościi zobowiązania wg
paragrafów klasyfikacj i budZetowej

:

\ J,\t
35

CĄ
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b,

Klasyfikacja

Lp.

budżetowa
(Dział-Rozdział-

Paragrafl

1

750-75020-0750

2.

750-750ż0-0920

J.

750-75020-0970

4.
5.

700-70005-0690
700-70005 -0920

6.

700_70005 -0470

7.

7I0-7I0I4-0690
7I0-7I014-0830
7I0-7T014-0920

8.
9.

Wn (Należności

Nanva

pozostałe do

zapłaĘ)w z|

Dochody z najmu i

Ma

(Nadpłaty) w

zł

364,94

dzierżav,ry

pozostałe odsetki

12,50

0,80

Wpływy zróżnych
dochodów
wpłyrłry zrożnych opłat sp
pozostałe odsetki sp
Wpływy z opłatzatrwały
zarząd, użytkowanie,
służebnościi użl.tkowanie
wieczyste nieruchomości
SP
wpłvwv zróżnychopłat

715,05
8,80
10.91 1,89

wpłww z usług

pozostałe odsetki

Razem

35.]76.79

250,76

8,80
117.955,88
1.094,58

196,22

166.837.53

459,48

w zakresie fuŃcjonowania konta 22I objęto ewidencję księgową
dotyczącąpowyższych należnościz tabęli (dochody z najmu i dzierżav,ry, dochody z t7Ąiu
zarządu mieniem Skarbu Państwa, wpływy z opłat geodezyjnych). Analiza ksiąg i zapisów
przeprowadzona została w zakłesie zgodności danych wykazanych w sprawozdawczości
Szczegółową kontrolą

budzetowej (Rb-27S iRbz7ZZ) z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

W celu

ustalenia zgodności danych wynikających

z

ewidencji księgowej

z

danymi

v,rykazanymi w sprawozdawczości budzetowej, porównano kwoty należnościpozostałych do
zapłaty wykazane w kolumnie 9 sprawozdania Rb

-

27S Roczne sprawozdanie z wykonania

planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz kwoty nadpłat wykazane w kolumnie 11 tego sprawozdania

-

z saldem na dzięń 3I.I2.20I3 r. odpowiednich kont analitycznych.

Klasyfikacja
budżetowa

Konto według ewidencji
księgowej jednostki

Saldo na dzień 31.12.2013 r.
wedłus ewidenci i ksiesowei

Kwota należnościwg

sprawozdania Rb-273
Nalęzności
pozostałe do
zapłaty

Ma

Wn

(kol.9)

750-750200750

221-00l.-7 5020_0750- l 5
221 -00 l -7 5020 -07 50 -20
22I -00 1 -7 5020 -07 50 -25

Nadpła§
(kol. 1l)

l70,00

209,10

126.70

l55.84
12,50

12,50

llI

\ii)
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fr-

ł,

750-750200920
750-750200970
700-700050690

22 l -00 1 -7

5

0ż0 -0920 -20

22 -00 1 _75020-0970-0Ą
22 1 -00 l -7 5 020 -091 0 -20
221-047 -00690-02 l6-0 l

22 -047 -00920-0000-06

700-700050920

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

-04,7

22
22
22
22

-047 -70005-0000_06

-047
-047
-047
-047

-00920-0037-00
-00920-0056-00
-00920-0070-00
-00920-0084-00
-00920-010 1 -00

-047-00920-0122-00
-00920-013l -00

-047

-047 -00920-0189-00

-00920-0212-0l
-047 -00920-0216-0l
22 -047-00920-0248-00
-047

-047-70005-0037-00
-047-70005-0046-00
-047-70005-0055-00
22 -047 -70005-0056-00
22 -047-70005-006 1 -00

700-700050470

22
22
22
22
22
22
22

-047-70005-0067 -00
-047 -70005-0070-00
_047-70005-0082-00

0,80

0,80

540,00

540,00

l75,05

l44,19

8,80
32,20
937.00
3,60
20.46
2,80
2.10
1,00
105.03

2,70
613.20
9.190,20
1.60

1.538,10
6.631.88
2.40
2.58

l2,80
3.20
0,30
23.40

-047_70005-0083-00

-047-70005-0084-00
_047-70005-0087_00

l,50
3,90
6,40
0.40

-047-70005-0094-00

22 -047-70005_0 01-00

8.70

22 -047-70005_0 04-00
22 -047-70005-0 1 8-00

22 -047-70005-0 22-00
22 -047-70005-0 3 1-00
22 _047-70005-0

22
22
22
22
22
22

_047-70005-0

3.26
3,00
6,80
77.40

60_00

22 -047-70005-0 62-00
22 -047-70005-0 85-00
22 -047-70005-0 89-00

0,20
0,30
80.00
5,40

95-00

-047-70005-0212-01
-047-70005_0216-0l
-047-70005-0237 -0l
-047-70005-0247 -00
-047-70005_0257 -00

,) ?,)

0,20
5.688,41
21.780.00
0,20
29,00
l l5.50

700-700052360

7I0-]10I4-

11.6,72,61

221 -069 -7 l 0 l 4-001 2-21

0690

1I0-7I0I40830

8,80

8,80

22 -083-7l0 4-0005- 1 8

|2,00

22 -083-710 4-0006-22

12,00

2ż -083_7 1 0 4-0008- l 2

12.00
12.00

60.00
48,00

48,00

22 -083-710 4-0028-23
22 -083-710 4-0032-19
22 -083-7 1 0 4-0041-17

37
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6ż.69

ó0,00
22.50

22.50

l1,50

11.50

\Ą

bf

22
22
22
22
22
22
22

-083-083-

0 4-0043-17
0 4-0056-23

-083-

0 4-0072-21

-083-

0 4-0073-21
-083_7 0 4-0074-1,7
-083- 0 4-0079-|7

-083-7 0 4-0086-12
22 _083_7 0 4-0088-1 7
22
22
22
22
22
22
22
22

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

_083-7 0 4-0 51-23
-083-7 0 4-0 59-09
-083-7 0 4-0 72-21
-083-7 0 4-0207-07
-083-7 0 4-0245-06
-083_7 0 4-0257-05

-092-7 0 4-0063-02
-092-1 0 4-0070-23

-092-,7 0 4-0072-21
22 -092-,7 0 4-0073-2l

710-7l0I40920

Osółem:

8,2Ą

0,22

279,00

116.441,60

22,90
116.441,60

l2.00

12.00

0,05

0.05

0.0l

0.0l

7,50

7,50

l2,00

12,00

l6.50

16,50

180.00

-092-] 0 4-0060-17

l8,00

22,90

-083-7 0 4-0322-21
-083-7 0 4-0323-02

22 -083-7 0 4-043 1-05
22 -092-7 0 4-0006-22
22 -092-7 0 4-0008-12
22 -092-1 0 4-0056-23

1.00

78.00
54.00
356,18

279,00

12,00

22 _083-7 0 4-0353-17

32.50

18,00
8,24
0,22

-083_7 0 4-0305-19
-083-7 0 4-03l6-05
-083_7 0 4-0318-07

-083-7 0 4-0347 -07

ż28.00

78,00
54,00
356,18

_083-7 0 4-0092-24

-083-7 0 4-0093-02
-083-7 0 4-0097-01
-083-7 0 4-0 08-07
-083-7 0 4-0 50_05

75.00
75,00

l,00

-083-7 0 4-0091-07

22 -083_7 0 4-035 1- 1 1
22 -083-7 0 4-0352-19

22
22
22
22

75,00
75,00
228.00
32,50

l2,00

3.60

3,60
0.60

0,60
180.00
12,00

l2.00
12.00

24.00

12,00

24,00
12.00

12,00

12-00

12.00

0.20
0.60
0,20
0,80
0,20
0.40

0,20
0,60
0,20
0,80
0,20
0,40

1,30

1.30

I42,80

l42.80

-092-1 0 4-0019-17
-092-7 0 4-0086-12
-092-7 0 4-0088_1 7
-092-7 0 4-0097-01
ż2 092-1 0 4-0 00-10
22 -092-7 0 4-0 ż9-09
22 092-7 0 4-0 42-04
22 -092-7 0 4-0 80_07
22 -092-,7 0 4-0 90-04
22 -092-7 0 4-0322-2l

1,20
1,20

1.20

30.60
906,58
2,80
0,40
0.10
0,20
0.10
0.50

30.60
906.58
2.80
0.40
0.10
0,20

1.30

ż2 -092-7 0 4-0323-02
22 -092-7 0 4-0343-07
22 -092-7 0 4-0433-21
22 -092-7 0 4-0451-06

1.30

0.10
0.90
0.30
0.10

22 -092-,| 0 4-0491-17
22 -092-7 0 4-0506_ 1 8

0,10
0.90
0,30
0.10

1.70

1,70

0,20
166.837.53

0,20

22
22
22
22

x

1,20

0,l0
0,50

459.48

l31.7l3.56

271,41

,\*-

,

l

Qł'-
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Ustalenia:

1. W badanym pTzez kontrolujących zakresie różnice w danych wynikające
sprawozdawczości budZetowej (Rb_27S)

i

ze

ewidencją księgowej vłynikały z:

w rozdz. 15020 §0750 różnica wynikała z księgowania na koncie 22I należności
wkwocie brutto, z tylulŁu faktur VAI nr FY26ż|20I3 i FV260l2013 (podatek VAT
68,24 zł) w sprawozdaniu Rb27 wykazano nalezności netto (w częściprzysługującej
Jednostce),

w rozdz. 75020 §0970 różnica wynikała z księgowania należnościza mędia w kwocie
brutto, faktur

VAT nr FYż7Olt3, FV281/13

(podatek

VAI 30,86

zł) w sprawozdaniu

Rb27 wykazano nalężnościw kwocię netto,

w rczdz. 7005 §0470, 0690, 0920, księgowano na koncię 22I przypis naleznoŚci
ztytułu zarządu mieniem Skarbu Państwa, w sprawozdaniu Rb-27S wykazano

w częścinależnej Jednostce z tytl;łu zaruądu mieniem Skarbu Państwa,
zgodnie z §5 ust.2 załącznika rr 39 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego
ż0I0r. (Dz. U. zż0l0 r., Nr ż0, poz. 103) dochody związane z rea|izacjązadah
dochody

z zafuęsu administracji rządowej należne budżetowi państwa nie są wykazywane
w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego dochodów budżetolyych jednostki
samorządu terytorialnego,

w rozdz.71014 §0830 i 0690 naleznościztlĄńu opłat za czynności geodezyjne były
zgodne

z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb27S.

ż. Stwierdzono

zgodnośó ewidencji analitycznej z syntetyczną

obowią7ku wynikającego

z

art. 16 ust. 1 ustawy

o rachuŃowości Q.t. Dz. U . z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Konto 225 ,rRozrachunki z budżetami".
2013 rok:

BO Wn

żI.678,99 zł,

BO Ma

28.II7,25 zł,

Obroty Wn

480.544,60 zŁ,

Obroty Ma

485.094,40 zł,

BZ Wn

24.60I,8I ń,

BZMa

35.589,87 zł.

39
.'.Ł,

z

a

zatem dopełniono

dnia 29 września1994

r.

2014 rok:
Stan obrotów i sald nadzień3L03.2014 r. konta 225 ,rRozrachunki zbudżętarrli" wynosił:

Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZMa
BO

24.601,8I zł,
35.589,87 zł,
80,78I,20 zł,
245.703,14 zł,

24.601,8I zł,
200.517,8I zł.

Ustalenia:

Na

pn. ,,Zestawienie stanów kont
subsyntetyczne (zadutie)" oraz ,,Obroty na kontach analitycznych" za okres od
01.01.2013r. do 3I.I2.20I3r. dla konta 225 ustalono, że ewidencjonowano na nim
rozrachunki

podstawie wydruków komputero\\rych

z

tytlńu: podatku dochodowego, podatku VAT, należnościbudżetu Państwa

zĘĄułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Na saldo Wn konta 225

w

kwocie

24.601,8I zł składały się konta salda kont analitycznych:
225,006-7 0005-0470-00 - nadpłaty z t7Ąułu uzytkowania wieczystego nieruchomości SP

w kwocie 188,07 zł,
225-008-00920-0470-00

-

odpis aktualizacyjny odsetek należnościwątpliwych, w kwocie
6.916,80 zł

-

225,008-70005-0470-00

odpis aktualizacyjny należnościwątpliwych,

w

kwocie

17.488,58 zł

225,008-70005-0690-00 - odpis aktualizacyjny kosztów egzekucyjnych w kwocie 8,36 zł.
Na saldo Ma w kwocie 35.589,87 składały się salda kont analitycznych:
225-004-75020-001-00

-

565,00
225-005-70005-0470-01

z

zobowiązania

tytułu rozliczeń podatku VAT

zł, zapłacone w dniu 27.0I.2014

- zobowiązania

z

r.

w

kwocie

(WB nr I4),

tytułu należnościSkarbu Państwa za

użytkowanie wieczystę w kwocie 26.832,59 zł,
225-005-70005-0690-01 - koszty egzekucyjne w kwocie 8,36 zł,

-225,092-70005-04]0-00

-

zobowiązania

z tylńu

odsetek od użytkowania wieczystego

, nieruchomości SP w kwocie 8.183,92 zł.

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zobowiązania jednostki
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tlĄilu należnościSkarbu

§r\f

Państwa były zgodne

z

dartymi uzupełniającymi zawartymi

Rb27ZZ zaIY kwartał 2013

Konto 229

w części,,A" sprawozdania

r.

- ,oPozostałe rozrachunki

publicznoprawne"

2013 rok:

BO Wn

0,00 zł,

BO Ma

26.054,93 zł,

Obroty Wn

773.586,96 zł,

Obroty Ma

779.456,80 zł,

BZ Wn

0,00 zł,

BZMa

3I.924,77

zŁ,

2014 rok:

Stan obrotów

i

sald na dzień 3I.03.2014 r. konta

229

,,Pozostałe rozrachuŃi

publicznoprawne". wyno sił :

BO Wn

0,00 zł,

BO Ma

31.924,77 zł,

Obroty Wn

I88.4I9,34 zł,

Obroty Ma

208,33I,45

BZWn
BZMa

zŁ,

0,00 zł,

51.836,88 zł.

Na podstawie wydruków komputerowych pn. ,,Zestawienie stanów kont - subsyntetyczne
(zadanie)" oraz ,,Obroty kont analitycznych" za okres od 01.01.2013 do 31.I2.20I3 r. dla
konta 229 ustalono, że na koncie ewidencjonowano rozrachunki ztytuŁu wynagrodzeń. Saldo

MA w wysokości 3I.924,77 zł stanowiło zobowiązanie wobec ZUS z tytułu:
- na|iczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego

za20l3 - PODGiK:

konto: 229-00I-75011-4110-01 w kwocie I.785,46 zł (zapłacono 05.03.2014 r. WB nr 40),
229-00I-7 50

11

-4

1

20-01 w kwoci ę I3I,5] zł (zapłacono 05.03 .2014

r.

WB nr 40)

- naliczęnia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Starostwaza rok 2013:
konto: 229-00I-75020-4110-01 w kwocie 22 486,39 zł (zapłacono 05.03.2014 r. WB nr 40),

229-00I-750ż0-4120-01 w kwocie 2 335,69 zł (zapłacono 05.03.2014 r. WB nr 40),
-

korekty rozliczen składek ZUS

- dokumentem PK Nr

565,

konto: 229-00I-75020-4010-01 wkwocie I.677,57 zł(zapłacono28.01 .2014 r. WB nr 15),

r
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229-00|-750ż0-4I10-0i w kwocie 2 66ż,09 zł (zapłacono 28.01 .2014
-

rozliczeń składki PFRON za grudzień2}I3
konto: 229-003-]5020-4140-01

r.

WB nr

15),

r.

- w kwocie 846,00 zł (zapłacono 20,01

.2014

WB nr

9).

Konto 290,,Odpisy aktualizujące należności'o.
2013 rok:

Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
BZ Wn
BZMa
BO

0,00 zł,

3L826,90 zł,
3.996,54 zł,
6.445,90 zł,
0,00 zł,
34.276,26 zł.

2014 rok:

stan obrotów

i

sald na dzien 31.03.2014 r. konta 290 -,,Odpisy aktualizujące nalezności".

wynosił:

BO Wn

0,00 zł,

BO Ma

34.276,26 zł,

Obroty Wn

0,00 zł,

Obroty Ma

0,00 zł,

BZ Wn

0,00 zł,

BZMa

34.276,26 zł.

Na podstawie wydruku komputerowego pn. ,,Obroty na kontach analitycznych" za okres od
01.01.2013

r. do

3I.I2.20l3

r. dla konta 290

ustalono,

że w

2013

t. na

koncie

ewidencj onowano odpi sy aktual izuj ące nalezno ści.

Na saldo konta składałysię:
- 290-047-7005-0000-00 - odpisy aktualizacyjne z tytułu użytkowania wieczystego:

BO Ma 22.Il9,50 zł,

Wn

2.43I,40

ń-

zmniejszenie nieściągalnych należnościz powodu zakończęnia

procesu upadłościi wykreśleniadłużnika z Krajowego Rejestru

Sądowego (decyĄa Starosty Grudziądzkiego

z

dn. 28.03.ż013

r.

pismo Nr FN.322 4.2.2013.),

Ma 3,630,00 zł - zwiększenie odpisów aktualizacyjnych z uwagi na nieskuteczność

_,,

i

"jt1
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prowadzonych czynnościegzekucyjnych należności(PK 546

z

dn.

3I.I2.2013 r.)
-29 0 -0 69 -7

0 005

-04

70-

00

-

ko szty

e

gzekucj i nalezno ściz tyl. uĄĄkowania wieczyste go

BO Ma 8,80 zł,
-290-092-70005-0470-00

- odpisy aktualizacyjne z tyt. odsetek od należnościużytkowania
wieczystego,

BO Ma 8.054,74 zł,

WN 259,30 zł - zmntejszenie nieściągalnych należnościz powodu zakończenia procesu
upadłościi wykreślenia dłużnikaz Krajowego Rejestru Sądowego

(decyĄa Starosty Grudziądzkiego

z

dn. 28.03.2013 r. pismo Nr

FN.3224.2.2013.),

WN

1,305,84

-

zmniejszenie nieściągalnych należności(odsetki) z powodu zakonczenia

procesu upadłościi wykreślenia dłużnika z Krajowego Rejestru
Sądowego (decyzja Starosty Grudziądzkiego z dn. 28.03.2013 r. pismo
Nr FN.3224.2.2013,),

Ma 2.73ż,80 zł - zwiększenie odpisów aktualizacyjnych o naliczone odsetki naleźności
(PK 546 zdn3l.12.2013 t)

- koszty egzekucyjne

290-710-71014-0690-00

(od zaległościz tyt. usług geodezyjnych)

BO Ma 8,80
290-7I0-71014-083-00

- naleźnościz tytułu usług geodezyjnych

BO Ma 638,18 zł,
290-7I0-71014-092-00

-

odsetki od naleznościzĘ, usług geodezyjnych

BO Ma 996,88 zł

Ma

83,10

zł - zwiększenie z tytlńu naliczonych odsetek od należnościz tyt.
geodezyjnych (PK 575 z dn.

31

usług

.12.2013 r.)

Badając obowiązujące w jednostce zasady rachuŃowości stwierdzono, że zostŃy w nich
za:wartę regulacje dotyczące sposobu dokonywania odpisów aktualizujących należności.

Powyższe regulacje zostŃy zawarte
obowiązujący

od

01.08.2012

r.

Na

Załączniku nr

i

'l(.,

Nr

Rachunkowości

II120I2 Starosty

r.

składników majątkowych.

podstawie ,,Zestawienie stanów kont

syntetycznie. Syntetyka
43

',

1 do Polityki

wprowadzonych zarządzeniem

Grudziądzkiego z dnia 1 sierpnia 2012

2.4. Ewidencja

w

od 011 do

860"

v

ń

UT

stwierdzono następujące stany majątku Starostwa Powiatowego
31.12.2013

011

020
030
071
072
080

x

Grudziądzu na dzieh

r.

Saldo Wn

Nazwa konta

Konto

0l3

w

srodki trwałe
pozostałe środkitrwałę
Wartościniematerialnę i prawne
Aktvwa finansowe

(zł\

Saldo Ma
ful)
0,00
0,00

2.188.928"61

52ż.599,07

Umorzenie środków trwaĘch oraz
niematerialnych i prawnych

l14.437.81
10.935,00

wartości

Umorzenie pozostĄch środków trwĄch

wartościniematerialnvch i prawnych
lnwestvcie/środki trwałe w budowie/
Ogółem

0"00

891.564,24

oraz

542.969,5I
0,00
2.836.900.49

Kontroli poddano ewidencję składników majątkowych na następujących kontach
księgowych funkcj onuj ących w j ednostce

:

- 011 "Środki trwałe",
- 013 "Pozostałe środkitrwałe",
- 020 "Wartości niematerialne i prawne",
-

030,,Aktywa finansowe"

- 080 "Inwestycje".

Kontroli poddano równiez umorzenia ww. aktywów majątkowych ewidencjonowane
na następuj ących kontach księgowych:

071 ,,Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych",

072

,,Umorzenie pozostałych środków trwałych i

wartości niematerialnych

i prawnych".
Zakresem kontroli objęto:
a) ujęcie ww.

składników majątku w ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej,

b)prawidłowośćudokumentowania obrotu poszczególnymi składnikami majątku (zakup,
przyj ęci e, ptzekazanie, spr ze daĄ ikwi dacj a),
1

c) prawidłowo śćnal
d)

i

c

zania o dpi sów amorty zacyjnych,

prawidłowośćzaszeregowania środków trwałych do poszczególnych grup klasyfikacji
środków trwałych.

Powyższe zagadnienia skontrolowano

w zakresie

przestrzegania przęz jednostkę

następujących aktów prawnych:
ustawy

z

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Q.t. Dz. U. z

2014 r,, poz. 851),

J
|
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rczporządzenia Rady Ministrów

z

dnia 10 grudnia 2010 r.

w

sprawie Klasyfikacji

Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242,poz. 1622),
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Q.t. Dz. U, 2013 r., poz, 330 ze zm.),

rozporządzenia Ministra Finansów

z

dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budzetów jednostek samorządu
terytorialnego, samolządowych zakŁadow budżetowych, państwowych flrnduszy celowych

oraz państwowych jednostek budZetowych mających siedzibę poza

granicami

Rzeczypospolitej Polskiej Q.t, Dz. U . z ż0I3, poz. 289),
ure

gulowań wewnętrznych obowiązuj ących w j edno stce,

Uregulowania obowiązujace w jednostce dot}rczące odpisów amort}rzacyjn}rch.

Zgodnie

z

przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości dla budzetu Powiatu

Grudziądzkiego oraz Starostwa Powiatowego w Grudziądzu stwierdzono, że ewidencję na
koncie 011 ,,Środki trwałe" objęte sąśrodkitrwałe w cenie zakupu lub kosztu wytworzenia
powyżej 3.500,00 zł. Ewidencja środków trwałych przebtega na kontach oraz w urządzeniach
analitycznych w postaci: księgi inwentarzowej i tabel amortyzacyjnych.

Środki trwałe o wartościod 150,00 zł do kwoty 3.500,00

zł orazbezwzględu

na wańość

początkową wyposażenie biurowe typu: szafy, biurka fotele, sprzęt gospodarstwa domowego,
obtazy, maszyny

i

urządzenia biurowe, ujmuje się w ewidencji konta 0I3 ,,pozostałe środki

trwałe". Ewidencja pozostałych środków trwałych przebiega na kontach ,,013" iurządzeniach

analitycznych

w

formie księgi inwentarzowej. Zgodnte

z

ptzyjętymi uregulowaniami

wewnętrznymi pozostałe środkitrwałe umarza się w pełnej wartości poprzęz spisanie
w koszty w miesiącu przyjęcia do uzywania.

Konto 011 ,,Środki trwałe".
Na podstawie wydruku komputerowego pn. ,,Zestawienie stanów kont - syntetycznie"
ustalono, żę na dzięń 3I.I2.20I3 r. obroty i salda dla konta 01 1 przedstawiały się następująco:

BO Wn

2.068.5I9,72 zł,

BO Ma

0,00 zł,

Obroty Wn

138.446,00 zł,

Obroty Ma

18.037,1l zł,

BZ Wn

2.188.9ż8,6I zł,

BZll./.a

0,00 zł.
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Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy:

-

ustawy

z

dnia 15 lutego 1992 r.

Q.t.Dz.U. z2014

o

podatku dochodowym od osób prawnych

r., poz. 851),

rozporządzenia Rady Ministrów

z

dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji

Środków Trwałych (Dz. U z20l0 r.Nr 242, poz. 7622),
ustawy

z

dnia 29 wrzęśnia 1994 r. o rachunkowości Q.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 zę

zm,),

zarządzenięNr2912008 Starosty Grudziądzkiego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie

wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
wStarostwie Powiatowym

w

Grudziądzu oTaz zarządzenie Nr17l2010 Starosty

Grudziądzkiego z dnia 31 grudnia 2010 r,, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2912008,

zarządzenie

Nr Ill20I2

Starosty Grudziądzkiego

w

sprawie ustalenia zasad

rachuŃowości dla budZętu jednostki samorządu terytorialnego (organu finansowego)
i Starostwa Powiatowego w Grudziądzu zmienione zarządzeniem Nr II120I3 z dnia

częrwcaZll3

Nr 23l20I3 z dnia 29 listopada}}I3

r., zarządzeniem

5

r.

Zakresem kontroli objęto:

a) zgodnośćprowadzonej ewidencji

z

zapisami obowiązującej w jednostce

w

2013

r.

w

2013

r.

polityce rachuŃowości,
b) zgodnośćewidencji syntetycznej z analityczną

c) terminowośćujęcia środków trwałych przyjętych
w ewidencji syntetycznej

t

do

użytkowania

analitycznej, prawidłowośóudokumentowania przyjęcia

środków trwałych oraz zaszeregowania środków trwałych do poszczególnych grup
klasyfikacj i środków trwałych,

d) stosowanie stawek amortyzacyjnych

Ustalenia:

1. Na postawie wydruku komputerowego pn, ,,Obroty na kontach analitycztlych (Obroty
Kont)" dla konta 011 ustalono, że w 2013 r. na ww. koncie ewidencjonowano zwiększenia

i

zmniejszenia stanu środkow trwałych o wartości powyżej 3.500,00

zł, zgodnie

zprzyjętymi w jednostce zasadami klasyfikacji zdarzęń.

2.

W kontrolowanej jednostce w 2013 r. księgi pomocnicze do konta 011, konta 013, konta

020

i

030 prowadzone były ręcznie.

inwentarzowej dla konta 011

.Ł

i

Z

uwagi na prowadzenie wspólnej księgi

013 nie było możliwe stwierdzenie zgodności sald
46

\\h

*y'

końcowych księgi głównej i ksiąg pomocniczych. W związku z powyższym zwrócono się
z proŚbą do pani Grażyny

Kality Skarbnik Powiatu Grudziądzkiego o złożęniępisemnych

wyjaŚnień. W odpowiedzi

z

dnia 26.06.2014 r. Skarbnik Powiatu Pani Grużyna Kalita

poinformowała o postanowieniu wprowadzenia oddzielnej ewidencji

i

pouczeniu

pracownika odpowiedzialnego za ewidencję środków trwałych i pozostałych środkow
trwałych ww. zakresie Akta kontroli Nr 27l14IIIl2. W dniu 28.07 .2014 r. przedstawiono
kontrolującym wydzieloną ewidencję środków trwałych konta

01 1

prowadzoną w arkuszu

kalkulacyjnym. Przedstawiona wersja ewidencji była wersjąwstępnąnie zweryfikowaną
jeszcze z

3.

danpi

zgromadzonymi w księgach.

Podczas kontroli sprawdzono terminowość dokonywania zwiększeń

i

zmniejszeń stanu

środków trwałych, prawidłowośćudokumentowania oraz zaklasyfikowania do
poszczególnych grup następuj ących środków trwałych:

Lp.

Nazwa

Otrzymany środek
trwaĘ - grunty

Wartość

trwaĘ-budynek

2.

Zakup Notebook HP

Likwidacja sprzętu
komputerowego

32,160,00 zł

48.230,00 zł

WSPN.DT.7531.2.2013
.JM
28.10.20l3 r.Akięga
wieczvsta
l8.09.2013 r.
Decyzja wojewody nr
WSPN.DT,7531.2.2013

.JM
28,I0.2013 r./ księga
wieczysta
04.01,2013

5.496.87 zł

Zakup komputera

Fujitsu

5.

Regały przęsuwanego
archiwum komunikacii

6,

zęstaw mebli
biurowych

Grupa

02.12.2013
PKO0486/l 3

0

02,12.2013
PK00486/l 3

1

-18.037,1l zł

08.0,7.2013

Fv094l2013

oT 00002/l3

26.09,2013
Protokół w sprawie
postawienia w stan

PR 000l/13

likwidacii

4.

Data przyjęcia do
ewidencji/data
wyksięgowania
z ewidencji/
dokument

18.09.20l3 r.
Decyzja wojewody nr

1

Otrzymany środek

Data zdarzenial
Dokument/

12.09.2013
3.541,17 zl

FY13612013/

FZl642ll3oT 3l13
l 8. 10.20l 3

39.999,60

FY

5110/2013

26,09.2013

27,09.2013 r,

oT 00003/l3
23.10.2013

oT 0004/l3

Ą

4

4

8

20,12,2013

4.

9.018,36

Ńl1

FZl00882l13

27.12.2013

oT 00005/l3

8

Próba kontrolna zawięrała,wszystkie (zwiększenia i zmniejszenia) środków trwałych dla
konta ,,01 1 " przęprowadzone w roku 2013

il

FYSl0l3/l2l2013

.
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W wyniku

5.

przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że badana jednostka

przypadku (pozycja 1.

tabeli)

dokonała wpisu

w

jednym

do ewidencji środków trwałych

z opoźnieniem. Przekazanie przęz Skarb Państwa na Izecz Powiatu Grudziądzkiego
udziały w gruntach wTaz z udziałami w budynku znajdĄącym się na tych gruntach, ujęto

w

księgach wieczystych

w dniu 2I.\0.20I3 r.

(zawiadomienie Sądu Rejonowego

w Grudziądzu otrzymane przęz Starostwo Powiatowe w dniu 28.10.2013 r.). Natomiast do

ewidencji księgowej środków trwałych pozyskane udzińy

wprowadzono

w dniu

02.Iż.20I3 r.

zpovtyższym kontrolujący zwrocił się
Szczepanowskiego

z

w

dokumentem PK00486/13.

do

i budynku
W związku

gruntach

Starosty Grudziądzkiego Pana Marka

prośbąo wyjaśnienie zaistniałego opóźnienia, z uwagi na

obowiązujący przepis art. ż0 ust. 1 ustawy

z

dnia 29 wrzęśnia 1994 r. o rachuŃowości,

który nakazuje wprowadzić do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawazęgo) każde
zdarzente, które nastąpiło w
Grudziądzkiego

tym okresie sprawozdawczym. Starosta Powiatu
w dniu 30.06.2014 r. wyjaśnił,zę powodem było nieterminowe

przekazanie dokumentacji dotyczącej przekazania mienia przez Kierownika Wydzińu

Geodezji, Kartografii, Katastru

i

Gospodarki Nieruchomościami do Wydziału

Finansowęgo Akta kontroli Nr 27 l14|lll3.

W wyniku kontroli ww. dowodów księgowych inspektor ustalił zakupione, ottzymate

6.

oTaz zlikwidowane środkitrwałe były ewidencjonowane zgodnie z

uregulowaniami

wewnętrznymi.
Badana jednostka prawidłowo stosuje stawki amortyzacyjne środków trwałych, zgodnie

1.

zWykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym zŃącznik

Nr 1 do

ustawy

zdnia 15 lutego 1992 r, podatku dochodowym od osób prawnych, co stwierdzono

na

podstawie tabel amortyzacyjnych środków trwałych przedstawionych kontrolującym.

Konto 013 o,Pozostałe środkitrwałe".
Na podstawie wydruku komputerowego pn. ,,Zestawienie stanów kont - syntetycznie,"
ustalono, żę na dzięf.3I.I2.20I3 r. obroty i salda dla konta 013 przedstawiały się następująco:

BO Wn

512.966,45 zł,

BO Ma

0,00 zł,

Obroty Wn

42.903,22 zł,

Obroty Ma

33.270,60 zł,

\ dł-
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BZWn

52ż.599,07 zł,

BZMa

0,00 zł.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy:
ustawy

z

dnia 29 września 1994 r. o rachuŃowości Q.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze

Zm,),

zarządzenięNr2912008 Starosty Grudziądzkiego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie

wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
wStarostwie Powiatowym

w

Grudziądzu oraz zarządzenie NrI7l20I0 Starosty

Grudziądzkiego z dnia 31 grudnia 2010 r., w sprawie zmiany Zarządzentanr 2912008

zarządzenie

Nr IIl20I2

Starosty Grudziądzkiego

w

sprawie ustalęnia zasad

rachuŃowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (organu finansowego)
i Starostwa Powiatowego w Grudziądzl zmienione zarządzeniem Nr II|20I3 z dnia
czerwaa}}I3 r., zarządzeniem Nr 23l20I3 z dnia 29 listopada2}I3

Zakr ęsem kontro

li

obj ęto

5

r.

:

a) zgodnośćprowadzonej ewidencji

z

zapisami obowiązującej w jednostce

w

2013

r.

c) terminowośćujęcia pozostałych środków trwałych przyjętych do uzytkowania w 2013

r.

polityce rachunkowości,
b) zgodnośćewidencji syntetycznej z analityczną
w ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz prawidłowośćudokumentowania przyjęcia
pozostałych środków trwałych.

Ustalenia:

1. Na

podstawie wydruku pn. ,,Obroty na kontach analitycznych konta od 013- do 0I3:' za

okres od 01.01.2013 r. do 3LI2.20l3 r. dla konta 013 ustalono, że na ww. koncie
ewidencjonowano zwiększenia

i

zmniejszenia stanu pozostałych środków trwałych

(o wartości poniżej 3.500,00 zł),ktore amortyzowano jednorazowo w momencie przyjęcia

do użl.tkow ania, zgodnie z przyjętymi w j edno stce zasadami rachuŃowości,

2.

W kontrolowanej jednostce w 2013 r. księgi pomocnicze do konta 013 ,,Pozostałe środki
trwałe" prowadzone były ręcznie łącznie dla konta 011

i

013 co uniemozliwiało

sprawdzenie zgodności sald kont analitycznych księgi głównej

i

ksiąg pomocniczych.

Wyjaśnienia złożoneprzez Skarbnik Powiatu zawarto przy omówięniu konta ,,011".
W dniu 18.07.2014 r. przedstawiono kontrolującym wydzieloną ewidencję pozostałych

ii

(:Vl
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Środków trwałych konto 013 prowadzonąw arkuszu kalkulacyjnym. Przedstawione dane
stanowiły wersję wstępną

3. Podczas kontroli

- wymagającą weryfikacji z dokumentacjąpapierową.

sprawdzono terminowośćprzyjęcia

z ewidencji, prawidłowośćudokumentowania

do ewidencji,

wyksięgowania

oraz ustalania wartościpoczątkowej

następuj ących pozostałych środków trwałych:

Lp.

Nazrva

a

Data zakupu/
Dokument

Wartość

Telewizor LED

1.799,00

Przyczepka sam.
lekka + podpory do

3.950,00 zł

łodzi

21.0I.2013
FAV/11706
03.06.2013
FV/00101/2013

FZ

20.06.2012012
Umowa darowizny
1l2013
protokół zdavłczoodbiorczy
05,0].2013

Darowizna dla

PZw

4.

l

przyczepa do łodzi

-.3.950,00 zł

Sprzęt
ęlektrononiczny

5

Sprzęt
elektroniczny
darowizna dla

6.

3.489,00 zł

-

FV

1558/2013

24.07.2013
Umowa Darowizny
2l2013
protokół zdawczoodbiorczv
04.I0.2013

4.74I,76 zł

Policji

7.

Klimatyzator
ł montaz
* uruchomienie

3.420,00

FYl02ll012013

8.

Meble biurowe

9.772,35 zł

20.I2.20I3 r.
FVS/013/1212013

Likwidacja sprzętu

9.

komputerowego

Drukarka
komputer

10.

4.

0396113

- 23.157,44

26.09.2013
Protokół w sprawie
postawienia w stan likwidacii

12.09.2013
FY 13612013l

5.559,60 zł

Data przyjęcia
do

ewidencji/przeka

zanialdok ks.
24.0I.2013.
FZl0033l13
20.06.2013l

FZl396l13

ż0,06.2013

15.07.2013

FZl0470l13

24.07.2013

08.10.2013
FZl0677l13
23.12.2013
FZ00882l13
26.09.2013l
PR/0001/2013

27.09.20I3l
FZ0642l13

W badanej próbie stwierdzono terminowe ujmowanie pozostałych środków trwałych na
koncie 013.

l.Ł

ł,,
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9

Konto 020,,Wartości niematerialne i prawne'o.
Na Podstawie wydruku komputerowego pn. ,,Zestawienie stanów kont - syntetyczne''
ustalono, żę na dzięń 31.12.2013 r. obroty i salda dla konta 020 przeds tawiały się następująco:
BO Wn

I03.766,33 zł,

BO Ma

0,00 zł,

Obroty Wn

10.671,48 zł,

Obroty Ma

0,00 zł,

BZ Wn

Il4.437,8I zł,

BZMa

0,00 zł.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy:

-

ustawy

z

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Q.t, Dz.IJ.

z

2013 t., poz. 330 zę

Zm,),

zarządzenieNr}9l2}08 Starosty Grudziądzklęgo z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie
wProwadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

wStarostwie Powiatowym

w

Grudziądzu oraz zaruądzenie Nr I7l20I0 Starosty

Grudziądzkiego z dnia 31 grudnia 2010 r., w sprawie zmiany Zarządzeniant 29l2O08,

zatządzenie

Nr

1112012 Starosty Grudziądzkiego

w

sprawie ustalenia zasad

rachuŃowoŚci dla budZetu jednostki samorządu terytorialnego (organu finansowego)
i Starostwa Powiatowego
5 częrwca2013

t,

w

Grudziądzu zmienione zarządzentem

Nr

zarządzeniem Nr 23l20I3 z dnia 29 listopad a2OI3

Zakresem kontro]i obj ęto

1Il20I3

z

dnia

r.

:

a) zgodnoŚc ptowadzonej ewidencji

z

zapisami obowiązującej w jednostce

w

2013

r,

polityce rachunkowości,
b) zgodność ewidencj

i

syntetycznej

z analityczną

c) terminowośó ujęcia zakupionych
w ewidencji syntetycznej

i

w

2013

r. wartościniematerialnych i

prawnych

analitycznej, prawidłowośóudokumentowania przyjęcia

wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczenia amort y zacji,

Ustalenia:

1,

Na koncię

020

ewidencjonowano zmniejszenia

i

zwiększenia stanu wartości

niematerialnych i prawnych. Do konta prowadzonabyły księgi pomocnicze, pozwalające

AA
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\\ x[
l \!
łV

li

'ł

na ustalenie wartościposzczególnych składników
jednorazowo. Ewidencja wartości niematerialnych

umarzanych stopniowo oraz

i prawnych była prowadzona ręcznie

w księgach inwentarzo!\Tch. Na podstawie wydruku komputerowego pn. ,,Zestawienie

-

za okres od 01.01.2013 do 31.I2.20I3r. stwierdzono
zgodnośćsalda konta 020,,Wartości niematerialne i prawne" w kwocię II4.437,8l zł
z analrityką zgodne z księgą inwentarzową dla oprogramowania komputerowego na
stanów kont

3|.I2.20I3

syntetyczne"

r.

2. Podczas kontroli

sprawdzono terminowośćprzyjęcia

do ewidencji,

prawidłowość

udokumentowania oraz ustalania wartości początkowej niżej wymienionych wartości
niematerialnych i prawnych:

Lp

Nazrva

Wartość

Licencja FKB+,6
st.+instalacja

6.673,98 zł

Legislator licencja

553,50 zł

1

ż.

Ą

J.

3.

Data zakupu/
Dokument
Dokument księgowy
05,06.2013.
FV/000803l20l3
01.06,2013.
FV/000820l20I3
16.0I.2013
FY10227l20I3
16,|2.2013

Program
antywirusowy E,SET

Fv

3.444,00 zł

NoD32

Przyjęty oprogramowanie do ewidencji (pozycja

ks.
18.06.2013.

oT/0001/13
23.0I.2013l

FZ 0027ll3

19.12.2013l
FZl00866l13

207113

2 i 3)

Data prryjęcia do
ewidencji/dokument

zostało umorzone

w momencie wprowadzenia do ewidencji księgując konto

w

całości

Wn 020 lMa 072 kwotę

3.997,50zł. Oprogramowanie ,,licencja FKB+" (pozycja 1) z uwag| na wartoŚÓ
początkową powyżej 3.500,00 zŁ, umarzaltę było stopniowo według stawki
amortyzacyjnej 50oń przyjętej zgodnie z przepisem art. 16m ust.l pkt 1 ustawy

z

dnia

15lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Stwierdzono terminowe
ujęcie wartości niematerialnych

i

prawnych

w ewidencji księgowej oIaz

udokumentowanie i prawidłowe naliczęnie umorzenia

Konto 030,,Długoterminowe aktywa finansowe".
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn

10.935,00 zł,
,

0,00 zł,

10.935.00 zł,

52
r,tr,ł,

prawidłowe

Obroty Ma

I0.935,00 zł,

BZWn
BZMa

I0.935,00 zł,
0,00 zł.

W 2013 r. na koncie 030 zuwagi na zmianę oprogramowania komputerowego, obroty

na koncie wynikały z konieczności przeksięgowań na poszczególne pozycje analityczne,
bilansu otwarcia wprowadzonego do nowego systemu w jednej pozycji. Pozwoliło to
prawidłowo ewidencjonować stan wartości aktywów - dokument księgowy PK Nr PW514 z
31.12,2013

r.

Konto 330 rrTowary".
Na podstawie wydruku komputerowego pn. ,,Zestawienie stanów kont - syntetyczne"
za 2013 r. dla konta 330 ustalono, że na dzięń 31.I2.20l3 r. obroty

i

salda przedstawiały się

następująco:

BO Wn

25.49I,04 zł,

BO Ma

0,00 zł,

Obroty Wn

I31.977,68 zł,

Obroty Ma

I40.490,20 zł,

BZ Wn

16.978,52 zł,

BZMa

0,00 zł.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy:
ustawy

z

dnia 29 vłtześnia1994 r. o rachunkowości Q.t. Dz. IJ.

z 2013 r., poz.

33O zę

Zm,),

zaruądzenieNr2912008 Starosty Grudziądzkiego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie

wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz zarządzenie Nr I7l20I0 Starosty
Grudziądzkiego z dnia 31 grudnia 2010 r., w sprawie zmiarty Zarządzenianr 29lż0O8

zarządzenie

Nr lIl20I2

Starosty Grudziądzkiego

w

sprawie ustalenia zasad

rachunkowości dla budZetu jednostki samorządu terytorialnego (organu finansowego)

i Starostwa Powiatowego
5

w Grudziądzu zmienionę

czerwca2ll3 r., zarząĄzeniem Nr 23l20I3 z

53

ii
I nJ,
1

zarządzeniem

Nr

dnia 29 listopada2}I3 r.

III20I3

z

dnia

Zakresem kontroli objęto zgodnośó prowadzonej ewidencji

z

zapisami obowiąującej

w jednostce w 2013 r. polityce rachunkowości.

Ustalenia:

1. W

kontrolowanej jednostce zakupione

w ciągu roku materiały (tablice

rejestracyjne,

nalepki kontrolne, druki praw jazdy i legitymacji instruktorów) były nabieżąco zużywane
wobec powyzszego ich zakup księgowano bezpośrednio w kosźy (konto 40l ,,Zużycie
materiałów i energii"). Ewidencja pomocnicza ilościowo-wartościowaprowadzona była
komputerowo, przy pomocy arkusza kalkulacyjnego, Pozostałe na koniec roku materiały
podlegały inwentaryzacji. Ustalonąw wyniku spisu z natury wartośćewidencjonowano na

koncie 330,,Towary".

2.

Inwentaryzację materiałów przeprowadzono wg stanu na dzięi 3I.I2.20I3 r. Wynik spisu

znatlxy v,,ykazał różnicę inwentaryzacyjne, różnice ilościowewynikały z pomyłek
w ilościsztuk wydanych tablic,2 pozycje o

l

szt,, rożnice ilościowe zostŃy wyjaśnione

pismem KD.1612.0I.20I4

z

w księgach rachunkowych

wynikały z zaokęIen cen jednostkowych: ewidencja

dnia 16.0I.2014 r.

W

ujęciu wartościowym rożnice

pomocnicza prowadzonabyław cenach zakupu z dokładnościądo 2 miejsc po przecinku,
podczas gdy faktury producentazawierały ceny jednostkowe z dokładnością4miejscapo

przecinku (Protokoł weryfikacji ńżnic z dnia 3LI2.20I3 r. załączony do sprawozdania
z inwentaryzacji), Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w kwocie 5,79

ujęte w księgach rachunkowych dokumentem

zł

zostŃy

PK Nr PI?00562113 z dnta 31.I2.20I3

r.

(odchylenia od cen ewidencyjnych - konto Wn 330 Ma 340, wyksięgowanie odchyleń na
rozchodowane towary - konto Wn 340 Ma 401).

3. Sprawozdawczośćbudżetowa, finansowa i inna.
3. 1.

Sprawozdawczośćbudżetowa.
Prawidłowośćsporządzania sprawozdań badano w trakcię kontroli poszczególnych

zagadnien, obj ętych tematyką kontroli.

Badanięm objęto niżej wymienione sprawozdania sporządzone według stanu

na dzień

31.I2,2013 t,

.

Rb
j

.

- żls miesięczne l

rocznę sprawozdanie z wykonania planu dochodow budzetowych

ednostki samorządu terytorialnego,

Rb

-

28s miesięczne lroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego,

J\

A-_./
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-tr,

'
'

Rb - N kwartalne sprawo zdanię o stanie należnościj ednostki samorządu terytorialnego,

- Z

Rb

kwartalne sprawozdanie

o stanie

zobowiązań według tytułów dłużnych oraz

gwarancj i i poręczeń j ednostki samorządu terytorialnego,

'

-

Rb

50 kwartalne sprawozdanię o dotacjach związanych z wykonanięm zadań

z zahesu

administracji rządowej oraz innych zadańzleconych jst. ustawami,

' Rb

NDS kwartalne

sprawozdanie

o

nadwyżce/deficycie jednostki samorządu

terytorialnego,

'

-27ZZ

Rb

kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanychzrcalizacją

zadańzzal<tesu administracji rządowej oraz innych zadńzleconych jst. ustawami,

'

-

Rb

ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach baŃowych jst.

Badaniem objęto niżej wymienione spfawozdania sporządzone według stanu
31.03.2014

'

kviartalne sprawozdanie

gwarancj i i

'

p

o stanię zobowiązań

według tytułów dłużnych oraz

oręczeń j edno stki samorządu terytorialne go,

- 27ZZ kwartalne

Rb

dzień

r.

- Z

Rb

na

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją

zadańzzal<resu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych jst. ustawami,

' Rb

NDS kwartalne

o

sprawozdanie

nadryżceldeficycie jednostki samorządu

terytorialnego,

'

Rb
j

-

28S miesięczne lroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych

ednostki samorządu terytorialnego,

Weryfikację sprawozdań przeprowadzono pod kątem przestrzegania zasad,
sp or

-

ządzani a sprawo zd ań, okre

ś1 o

nyc h przep

rozQorządzenia Ministra Finansów

z

is

ami

i

terminów

:

dnia 3 lutego 2010 r, w sprawie sprawozdawczości

budzetowej (Dz. U. Nr 20, poz.103),

rozPorządzenia Ministra Finansów

z

dnia

4

marca 2010 r.

w sprawie

sprawozdań

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz, U. Nr 43,

poz.247 zezm.).
3.2. Sprawozdanie finansowe.

Zgodnte

z

dyspozycją § 17 ust.

1

rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 5 lipca

2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (...) jednostka sporządztła na dzień
55

!

,

u^,
l

bilansowy, tJ.

-

3I

.12,201 3 r. spraw ozdanie finansowe, które obejmowało :

bilans na dzień3|.I2.20I3 r,,
rachunek zysków i stratjednostki za 2013 r.,
zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień31.I2.20l3 r,,

Bilans jednostka przekazŃa do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu
28.04.2013

r.

3.3. Sprawozdania wynikające z odrębnych przepisów.
3.3.1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono również, czy zamawiającv (Starostwo
Powiatowe w Grudziądzu) v,rywiązuje się z obowiązku spotządzania rccznych sprawozdań
o udzielonych zamówieniach

publicznych, który wynika

z

art. 98 ustawy prawo zamówień

publicznych. Szczegołowe ustaleniazawafto w pkt III Wydatki ppkt 2.2.3.

3,3.2. Sprawozd ania z wys okości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Szczegółowe ustalenia

w zakresie prawidłowościsporządzenia

sprawozdania oraz

osiągania przez nauczycieli wysokościśrednich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego

w

szkołach prowadzonych przez jst. opisano

w pkt

III

Wydatki ppkt},I.4.

4.

Inwentaryzacja.

4.1. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

a)

Inwentaryzacia kasy oraz druków ścisłegozarachowania
Inwentaryzację gotówki znajdującej się w kasie oraz druków ścisłegozarachowania

przeprowadzono w kasie Starostwa w dniu

3

L12.2013 r., którąudokumentowano protokołem.

Inwentaryzację kasy na koniec roku 2013 dokonał 3 osobowy zespół spisowy w obecności

kasjerki Pani Aleksandry Diksa. Zespół powołano na podstawie zarządzenia Starosty
Grudziądzkiego Nr 9l20I3
inwentaryzacji

z

dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej

w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu. Stan gotówki w kasie na dzień

3!.12.2013 r. wynosił 0,00 zŁ i był zgodny saldem konta 101 ,,Kasa" nadzięń3I.12.2013

wykazanym w,,Zestawieniu stanów kont za okres od
56
,l]\
i

01

,0l.ż0I3 r do 3I.I2.20I3".

r.

Stan

\,ry

*y

dowodów

KĘ czeków

gotówkowych był zgodny

z

raportem kasowym nr 27lIlXIIl20I3

z dnia20.12.20l3 r. Róźnic inwentaryzacyjnych podczas spisu nie stwierdzono.

b)

Inwentaryzacja na rachunkach bankowych.

W kontrolowanej jednostce została przeprowadzona inwentaryzacja środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bank Spółdzielczy w Łasinie przesłałdo
Starostwa Powiatowego

w

Grudziądzu zawiadomienię

o

stanie środków na rachunkach

baŃowych (saldach) na dzięń 31.12.2013 t. Stan środków pieniężnych na rachuŃach
bankowych, v,ykazany wzawiadomieniu, był zgodny

z

danymi wynikającymi

z ewidencji

księgowej, co inspektor ustalił w oparciu o wydruki komputerowe pn. ,,Zestawienie obrotów

i sald" za okres od 01.01.2013 r. do 3I.I2.ż0I3 r. kont organu

Zęstawienie sald rachunków bankowych wynikających

z

i

Starostwa Powiatowego.

ewidencji księgowej oraz

potwierdzenia otrzymanego z banku zaprezeŃowano w punkcie 1, ,,Gospodarka pieniężna

ikontrola kQsy", podpunkcie ].].3 ,,Obsługa bankowa oraz stan rachunków bankowych"
niniej szego protokołu.

4.2. Inwen taryzacja należnościi zob ow iązań.

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu wysłałopotwierdzenie salda należnościna dzięń
3I.12.2013 roku do 34 kontrahentów zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy

I994r.

o

z

dnia 29 wrzęśnia

rachunkowości. Na podstawie potwierdzęnia salda stwierdzono, że obowiązek

wynikający z przepisów art.26 ust.1 ustawy o rachunkowości zostń spełniony.

4.3. Inwen taryzacja

składników maj ątkowych.

Środki trwałe i pozostałe środki trwałe.
Sprawdzono, czy w jednostce przeprowadzono oraz rozliczono inwentaryzację środków

trwałych oIM pozostałych środków trwałych w sposób zgodny zprzepisami art, 26 oraz 27
ustawy z dn.29 września 1994 r. o rachuŃowości, w zakresie:

a) terminowo ścii czę stotliwo ścipźeprowa dzania inwentaryzacj i,
b) udokumentowania wyników tnwerftaryzacji,

c) rozliczenia inwentaryzacji w księgach rachunkowych.
Badaniem objęto następujące dokumenty:
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instrukcję inwentaryzacyjną wprowadzoną przez Starostę Grudziądzkiego na mocy
ZarządzeniaNr 2912008 z dnia 31 grudnia 2008
Zarządzenie

Nr

r.,

13/2012 r. Starosty Grudziądzkiego

z

dnia 6 września 2012 t. w sprawie

przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych
P

w

Starostwie

owiatowym w Grudz iądzu,

oświadczenia złożonę ptzęz osoby materialnie odpowiedzialnę za powierzone składniki
majątkowe,

arkusze spisu z natury: arkusze spisu z natury wypełniane ręcznie (arkusz od nr 1 do
4I),
sprawozdanie końcowę z dnia 04.03,2010 r. zprzęprowadzonej inwentaryzacji,
polecenie księ gowania stanowiąc e r ozliczenie inwentar y zacji.

Ustalenia:

1.

Ostatniej pełnej inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych
dokonano na mocy Zarządzenia

Nr

13/2012 r. Starosty Grudziądzkiego

z

dnia 6 września

2012 r. wg stanu na dzięń3I.10.2012 r. Poprzednia inwentaryzacja środków trwałych oruz

pozostałych Środków trwałych zostńa przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr
2212008 Starosty Grudziądzkiego z dnia2 paździemika 2008 r. wg stanu na 31.10.2008

Wobec powyższego na\eży stwierdzić, iż została zachowana

r.

częstotliwość

przeprowadzenia inwe ntary zacji.

2.

Wyniki pełnej inwentaryzacji przeprowadzonej w 20Iż r. ujęto w arkuszach spisowych,
spełniających cechy druków ścisłegozarachowania. Arkusze zostńy wypełnione przęz

komisję inwentaryzacyjną

w

szczegołowościokreślonej w Instrukcji inwentaryzacyjnej

oraz posiadały trwale nadane numery.

3.

Od osób materialnie odpowiedzialnych pobrane zostŃy oświadczenia o braku uwag, co do
przeprowadzonego spisu.

4. Po

zakończeniu inwentaryzacji sporządzonę zostŃy sprawozdania z przebiegu spisu

z dnia 06.03.2012 r. Podczas spisu stwierdzono różnicę
inwentaryzacyjne ktore ujęto w okresie którego dotyczyły. Dane wynikające
znatury oraz protokół końcowy

zprzęptowadzonego spisu były nie zgodne

z

waftościami wynikającymi

z

ewidencji

księgowej. Według spisu z natury stan na dzieh 31.10.20112 r. wynosił 2.5II.768,36
stan według ewidencji księgowej wynosił 2.518.932,70 zł, Powstały niedobór

7,164,34

zł dotyczył 30 pozycji

sprzętu

i

lłr
l
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w kwocie

wyposażęnia. W wyniku przeprowadzonego

postępowania Komisja Inwentaryzacyjna stwierdziła,

l

zŁ,

ze składniki majątkowe

uległy

\Ń*)

uszkodzeniu na skutek wyeksploatowania

i

awarii,

i wniosła o wykreślenieich z

inwentarzovvych. Czego dokonano poleceniem księgowania
31.I2.20I2

5.

ksiąg

Nr PW0595l12l z

dn.

r.

Drogą weryfikacji zapisów ujętych w ewidencji księgowej

-

saldo konta 011 grunty

poprzez porównanie z właŚciwymi dokumentami, przeprowadzono w dniu 3I.10.2012

r.

inwentaryzacj ę gruntow. Różnic nie stwierd zono.

Wartości niematerialne i prawne.

W

kontrolowanej jednostce została przeprowadzona inwentaryzacja warlości

niematerialnych

i

prawnych wg stanu na dzięń 3I.I0.20I2 r. w drodze weryfikacji salda.

Powyższe kontrolujący ustalili w oparciu o przedłożony protokół weryfikacji sald, poprzęz

porównanie danych zawartych

w

księgach rachunkowych

z dokumentów przeprowadzonej inwentaryzacji

z

danymi wynikającymi

według stanu na dzień

3I

paździemika

r., sporządzony przez pracowników księgowości. Stan wartościniematerialnych

2012

i prawnych wykazany

w ww. dokumencie był zgodny zę stanem wynikającym z ewidencji

księgowej.

MateriaĘ.
Ostatniej inwentaryzacji materiałów dokonano

w

Jędnostce na podstawie zarządzenla

Nr 24l20I3 Starosty Grudziądzkiego z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji okresowej

w

Starostwie Powiatowym

w

Grudziądzu. Zgodnte

z

ww.

Zarządzeniem zakresem inwentaryzacji objęto stan środków pieniężnych i druków ścisłego
zarachowan ia

or

az rzęczowy ch składników maj ątku obrotowe go.

Na podstawie Arkuszy spisu z natury o numerach 1, 2 ustalono, że spisu z natury materiałów
dokonano

w dniu 3I.I2.20I3 r. Komisja inwentaryzacyjna pobrała oświadczeniaod

materialnie odpowiedzialnych, oświadczających, że wszystkie składniki znajdlyące

osób

w ich

materialnej odpowiedzialności zostńy spisane do arkuszy spisowych oraz, że nie wnoszą
zastrzężęń do sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji oraz członków komisji spisowej.

Dnia I7.0I.2014r. komisja sporządziła rozliczęnie inwentaryzacji oraz Przewodniczący
Komisji Inwentaryzacyjnej złożyłsprawozdanie

z

przebiegu spisu

z

natuty do Starosty

Grudziądzkiego informujące, żę różnice inwentaryzacyjne występujące na dzień31.12.2013

zgodnie

z

r.

wyjaśnieniemKierownika Wydziału Komunikacji wynikały z błędów

rachunkowych

i

na\eży je dopisać

Korekty dokonano

w

w ciężar kosztów Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

księgach rachunkowych poleceniem księgowania

Nr

PIł00561/13
.A
\ LY-

i

4',
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,y
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zdnia 31.12.2013 r. Stwierdzony w wyniku inwentaryzacji stan wartościowy towarów,
wynikający

z

rożnió

w

zaoktryleń cen towarów, opisany przy omówieniu konta 330

,,Towary", został skorygowany
PK/ 00562l 13

z dnia 3I.12.2012

w

księgach rachunkowych poleceniem księgowania Nr

r.

\#
V\.
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III. BUDZET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
III.1. Dochody budżetu
2013 rok
Zgodnie zprzepisamiart.238 ustawy zdnia27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych

$.t Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu w Grudziądzu przygotował projekt
budzetu na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Nr 40l53l20I2 z

dnia 14

listopada 2014 r.). Regionalna Izba ObrachuŃowa w Bydgoszczy zaopiniowała pozytywnie
przedŁożonv projekt

UchwałąNr: 5/2012 Składu Orzekającego Nr 5 z dnia 21 listopada}}I}

roku, 5 12012 Składu Orzekającego Nr 5

z

oraz 3l20I2 Składu Orzekającego Nr 5

dnia 21 listopada2012 r. (opinia dotycząca WPF),

z

dnia

2i

listopada 20|1 roku (opinia dotycząca

nansowania deficytu).

sfi

Zgodnte z uregulowaniami zawartymi w art. 239 ustawy o finansach publicznych Rada

Powiatu Grudziądzkiego uchwaliŁa budZet na 2013 rok (uchwała Nr XV/46l2012

z

dnia 28

grudnia 2012 r.).
Zaplanowane w budżecie dochody i wydatki na2013 rok przedstawiały się następująco:
- dochody ogółem: 23.079.654,00 zŁ,
- wydatki ogółem: 24.106.955,00 zł,
-

deficlt:

1.027.30I,00 zł.

W ciągu 2013 r. budzet Powiatu Grudziądzkiego został zmieniony 6 uchwałami Rady
Powiatu i 10 uchwałamiZarządu Powiatu.
Ostateczny plan na dzięń3I.12.2013 r. przedstawiał się następująco:

-

dochody ogółem: 23.397.103,00 zł,

wydatki ogółem: 24.424.404,00 zł,

deficfi:

I.027.30I,00 zł.

Na dzień 31,Iż.20I3 r. wykonano:

-

dochody na kwotę 23.33I.454,59 zł, co stanowiło 99,7I Yo planu po zmianach,

wydatki na kwotę 22.439.776,44 zł, co stanowiło 91,87 oń planu po zmianach,
nadwyżka na kwotę 89I.678,15 zł.

2014 rok
Zgodnie z przepisami art.238 ustawy z dniaZ7 sierpnia2009 r. o finansach publicznych,

Zarząd Powiatu w Grudziądzu ptzygotował projekt budzetu na 2014 rok (uchwała Zarządu

l

i]Ł..
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Powiatu

w

Grudziądzu

Nr

5915912013

z

dnia 14 listopada

ż0l3 r.). Regionalna

Izba

ObrachuŃowa w Bydgoszczy zaopiniowńa pozytywnie przedłożony projekt uchwałą Nr:

7lBl20I3 Składu Orzekającego Nr 5

z
Nr 5 z

z

dnia 25 listopada 2013 r., 7/WPF120I3 Składu

Orzekającego Nr 5

dnia 25 listopada2013 r. (opinia dotycząca WPF), 6lDprl20l3 Składu

Orzekającego

dnia 25 listopada2013 r. (opinia dotycząca możliwościsfinansowania

deficytu).

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ań. 239 ustawy o finansach publicznych Rada

Powiatu uchwaliła budzet na20l4 r. (uchwała nrXXIl30l2013 z dnia 30 grudnia 20t3 r.).
Zaplanowane w budżecie dochody i wydatki na2014 rok przedstawiŃy się następująco:
- dochody ogółem: 24.I38.839,00 zł,
-

wydatki ogółem: 26.665.699,00

-

deficyt:

zŁ,

2.526.860,00 zł.

W ciągu pierwszego kwartału 2014 r. budZet Powiatu Grudziądzkiego został zmieniony
2 uchwałami Rady Powiatu.

Ostateczny plan dochodów

i

wydatków

na dzięń

31.03.2014

r.

przedstawiał się

następująco:

- dochody ogółem: 24.|68.27I,00 zł,
- wydatki ogółem: 27.82I.749,00 zł,
- deficyt:
3.653,478,00 zł.
Na dzień 31 marca 2014 r. wykonano:

-

wydatki na kwotę 3.707,595,8l zł, co stanowiło 13,33 ońplanupo zmianach.

1.

Dochody.

dochody na kwotę 6.389.030,0 5 zł, co stanowiło 25,'74 Yo planu po zmianach,

2013 rok
Struktura planowanych na dzięń 31,12.2013 r. dochodów przedstawiała się w następujący
sposób:

L.p.
1.1.

L.2.

wszczęgolnienie
subwencie
Dotacie celowe, w tym
- na zadania zlęconę z zakresu administracji
rządowei §2110
- na zadaria własne §§ 2120, 2130, 6430
- na podstawie porozumień j st § 23 1 0, 23ż0, 2330

Plan
31.I2.20I3 r.
13.183.833.00
4.020.767.00
604.505,00

Wykonanie
31.I2.20I3 r.
13.183.833.00
3.9l5.262.09
60I.4I0,72

699.195,00
1.834.978,00

698.91I,00
1.834.9]6,58

\,{

i/.l
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- na podstawie programów UE §2007,2009
- inne, w tym pomoc finansowa §6280, 6300 oraz

środki otrzymane od pozostałych ist §2460
Dochody własne z tytułu podatków i opłat
- udział w podatkach §0010, 0020
- podatki i opłaty
Dochody z maiątku
- sprzedaż §0870
- zarząd i użytkowanie §0750
Inne dochody
- zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa §2360
- opłata komunikacyjna §0420
- pozostałe §0490, 0580, 0,680, 0690,0900, 0920,
0970
Razem:

1

3.

4.

357.885,00
524.204,00

255,786.2I
524.116,70

3.927.960.00
3.927.960,00

4.032.891,80
4.032.89 i,80

22.830.00
4,830,00
18.000,00
2.241.713,,00
50.000,00
1.074.592,00

23.988,58
5.975,00
18.013,58
2.175.479.12
48.336.16
1.085.964,15

1.II7.I2I,00

1

23.397.103.00

.041 .178,81

23.331.454.59

Więlkościdotyczące planowanych dochodów poddano kontroli w

zakresie

prawidłowościwykazania danych wynikających z ewidencji księgowej w sprawozdaniu Rb27S za2013 r. Kontrolujący stwierdzili, że danę wynikające z ewidencji księgowej konta 901
,,Dochody budzetu" były zgodne

z

danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania planu

dochodów budzetowych Rb- 27S za20l3 r.
2014 rok

Struktura planowanych na dzięń 31.03.2014 r. dochodów przedstawiała się w następujący
sposób:

L.p.
1.1.

t.2.

2.

3.

4.

wyszczególnienie

Plan

subwencie
Dotacie celowe, w tym

- na zadania zlecone z zakręsu administracj i
rządowej §2110
- nazadania własne §6430
- na podstawie porozumień ist §§2310, 2320,2330
- na podstawie programów UE §§ 2007,2009
- inne, w tym pomoc finansowa §6300 oraz środki
otrzymane od pozostałych ist §2460
Dochodv wlasne z tytułu podatków i opłat
- udziŃ w podatkach §0010, 0020
- podatki i opłaty
Dochody z maiątku
- sprzedaż §0870
- zarząd i użltkowanie §0750
Inne dochody
- zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa §2360

63

3I.03.2014 r.
12.942.1,01.00
4.752.661.00
601.500.00

Wykonanie
31.03.2014 r.
3.609.155.00
I.007.212.54
164.I76,00

1.218.500.00
I.574.0I4,00
485.587.00
873.060,00

416.953.27
402.916,79
23.166,48

4.139.544.00
4.I39.544,00
0,00
18.300.00
300,00
18.000,00
2.315.665"00
45.000,00

925.475,79
925.475,79
0,00
5.352.00
943.36
4.408.64
841.834.72
39.484"84

0,00

\#l/ i

Ę/

- opłata komunikacyjna
- pozostałe §0490, 0580, 0,680, 0690,0900,

0970
Razem:

0920,

1.000,000,00

270.504,75

1.270.665,00

531 .845,13

24.r,68.271,00

6.389.030,05

Wielkości dotyczące planowanych dochodów poddano kontroli w

zakresie

prawidłowościwykazania danych wynikających z ewidencji księgowej w Sprawozdaniu Rb

27S zal kwartał 2014 t. Kontrolujący stwierdzili, ze dane wynikające z ewidencji księgowej

konta 901 ,,Dochody budżetu" były zgodne z danymt wykazanymi w sprawozdaniu
z wykonania planu dochodów budzetowych Rb- 27S za okres od początku roku do 31 marca
2014 r.

1.1. Subwencje i dotacje.
1.1.1. Subwencje.

Zaplanowana subwencja na podstawie uchwały budżetowej na 2013
12.884.946,00

kwoty

1

3.1

r. w

kwocie

zł w toku realizacji budzetu uległa zwiększeniu o kwotę 298.887,00 zł,Ę. do

83.833,00 zł.

Więlkościdotyczące uzyskanych przęz Powiat w 2013 r. subwencji poddano kontroli
w następuj ącym zakresie

:

1. prawidłowościujęcia otrzymanych subwencji w ewidencji księgowej, w odpowiednich
podziałkach ktasyfikacji budzetowej oTaz w kwotach wynikających z decYzji
pr zy znaj

ących subwencj e,

ż. Zgodności danych wykazanych w ewidencji księgowej z danymi

wykazanymi

w sprawozdaniu Rb-27S o dochodach budZetowychzaż}I3 r.

Na podstawie ewidencji księgowej

-

wydruk komputerolyy pn. ,,Obroty na kontach

ana\tĘcznych za okres od: 01.01.2013 do 3I.I2.20I3", dlaklasyfikacji:

o
.
o
o

758-7580I-2920,
758-75802-6180,

758-75803-2920,
758-75832-29ż0,

Rb- 27S rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budzetowych jst. za okres od
początku roku do 31 grudnia 2013 r., pism Ministerstwa Finansów ustalających wysokoŚÓ
subwencji na20l3 r.:

\,Ł
_l

{'h,,
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o
o
o

Nr 3T41482016641201211374 z 10.I0.2012 t.,
Nr ST4l4820l86l20l3lRD-5864 z 14.02.2013
Nr ST4l4824l359l13 z14.05.2013

r.,

r.

oraz v,ryciryów bankowych z Banku Spółdzielczego w Łasinie do rachunku Nr 30 9500 0008

0007 1198 2000 000I za styczeń

z dnia 14.0I.2013 r., 00017

z

i grudzień ż0I3 r.nr 00016 zdnia23.0I.2013 r.,00009

dnia 24.01.2012 r,, 00242

z

dnia Iż.Iż.ż0I3t,, 00248

z dnia

20,12.2013 r., 00ż49 z dnia 23.12.ż013 r. stwierdzono, że na otrzymaną subwencję ogólną
w kwocie 13.183.833,00 zł składały się:

I.
il.
ru.

-

częśćoświatowa w wysokości

2,562.040,00 zł,

- 5.935.975,00 zł,
- 4.306.618,00 zł,
częśćrównoważącaw wysokości
IV. uzupełnienie subwencji ogólnej - (środki na inwestycje) - 379.200.00 zł.
częśćwyrównawcza w wysokości

-

Razem:

13.183.833,00 zł.

Ustalenia:

1.

Otrzymane przez kontrolowaną jednostkę w 2013 r. subwencj e zostały prawidłowo ujęte

w ewidencji księgowej oraz w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budzetowej, Część
oświatowasubwencji otrzymana w grudniu 2013 r. z przeznaczeniem

na ż0I4 r. została

zaewidencjonowana na stronie Wn konta 133 ,,Rachunęk budzetu" i stronie ma Ma konta

909,,Rozli czenia międzyokręsowe".

2,

Stwierdzono zgodnośćdanych wykazanych w ewidencji księgowej na kartach dochodów

z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S o dochodach budZetowych za20l3

r.

1.1.2. Dotacje.

Kontrolowana jednostka

w formię dotacji

w

2013

przeznaczonych

r.

na

otrzymała środkifinansowe pozyskane

realizację poszczególnych

z zahęsu administracji rządowej oraz innych

zadń

bieżących

zadań zleconych powiatowi ustawami (§ 2110),

na realizację własnych zadań oraz na zadania własne na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (§§2120, 2130

i

§

6430), na podstawie zawartych porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2330) oraz środkiz dotacji

celowych w ramach programów f,tnansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007,
2009). Ponadto pozyskano dotacje celowe otrzymane

ztyisłu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środkina dofinansowanie własnych zadań

bieżącychoraz środkipozyskane z innych źródęł(§§ 2460, 6280,6300).
65
J^itł1

\tr/
Vl

Łączna kwota planowanych na 2013 r. dotacji wynosiła 4.020.76],00 zł, dochody
zostały przez jednostkę wykorzystane w kwocie 3.9I5.262,09 zł co stanowi

97

,38

%o

planu.

Wykonanie dotacji zbudżętu państwa oraz innych żrodeł,stanowiło 16,78 Yo dochodów
Powiatu Grudziądzkiego.
Zakre s ęm kontro l i obj ęto następuj ące zagadnienia

a)

zaewidencj onowan te w wządzeniach księgowych otrzymanych dotacj i,

b) zgodnościdanych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S o dochodach budżetowych za
2013 r. oraz w sprawozdaniu Rb-50 o dotacjach za2013 r. z danymi ujętymi w ewidencji
księgowej,
terminowośó zwrotu niewykorzystanych częścidotacji na rachunek budZetu państwa.

Badaniem obj ęto następuj ące dokumenty

_

:

wydruki komputerowe konta 901 ,,Dochody budżetu" pn, ,,Zestawienie stanów kont

-

subsyntetyczne (paragraf)" za okres od 01.01.2013 r. do 3I.12.2013 r. dla następujących
paragrafów klasyfikacji budzetowej: 2007,2009,2II0,2120,2130,2310,2320,233,2460,

6280,6300, 6430,

-

pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w spTawie dotacji na2013 r.,
zawarte umowy i porozumienia obowiązujące w 2013 r.,

sprawozdania Rb-27S

z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki

samorządu

terytorialne go za 2013 r.,

_

sprawozdania Rb-50

z

._

zal<resu

o

dotacjach

i o wydatkach

związanych

z

wykon;łvaniem zadń

administracji rządowej oruz innych zadan zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego ustawami zaIY kwarlał 2013 r.,

_

wyciągi bankowe do rachunku: 30 9500 0008 0007 1198 2000 0001 prowadzonego przęz
Bank Spółdzie|czy w Łasinie za20l3 r.

Plan i wykonanie dotacji zaprezentowano w tabelach:

o

dotacje celowe przekazane zbudżętu państwa na zadaniabieżące

z zakręsu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane pIzez powiat (§ 21 10)

Wyszczególnienie
2013 rok

Włm nazadania

Plan po zmianach

Dotacje
otrzvmane

Dotacje
wykorzystane

Zwroty

604.505,00

601.423.4l

601.4l0,72

12.69

oń

wvkonania
l00.0

inwęstvcvine

_,
Vn,
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Na § 2110 składałysię:
kwota 4.920,00 dotacj a na prace geodezyj no

-

urządzeniowe ( rozdz.

0

1

005)

kwota 17.582,00 dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz.70005),
środki w wysokości I,I4 zł zwrocono w dniu 9.0I.20I4 r.

- wyciąg bankowy nr

00512014

z dnia2014-01-09,
kwota 354.214,00 dotacja na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
(rozdz,7I015), środkiw wysokości I1,55zł zwrócono w dniu 9,0L2014 r. - wyciąg

baŃowy nr

0051201.4

z dnia20l4-0I-09,

kwota 130.859,00 dotacja na wynagrodzeniawraz z pochodnymi (rozdz.75011),
kwota 19,043,00 dotacja na Kwalifikację Wojskową (tozdz.75045),
kwota 5.000,00 dotacja na Obronę Narodową (rozdz.75212),
kwota 24,336,00 dotacja na Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci
przebywaj ących w placówkach opiekuńczo wychow a,wczy ch ( rozdz.

85 15

6),

kwota 48.551,00 dotacjanaZespoły d/ s orzekania o niepełnosprawności(rozdz.8532l).

o

dotacje celowe przekazane z budżętu państwa na realizację biezących zadań własnych
powiatu oTaz na realizację inwestycji

i

zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§§

2120,2130,6430)
ó/
/o

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Dotacje
wvkorzvstane

Zwroty

20l3 rok
w tvm nazadania

Dotacje
otrzvmane

699, l95,00

699.193.67

698.971.88

221.79

99.9

682.093,00

682.092,62

682.092,62

0,00

l00,0

inwestvcvine

wvkonania

Na § 2120 składałysię:
kwota 4.200,00 dotacja na wsparcie realizacji zadarńa,, Resortowy Program Wspierania

Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok ż013 (rozdz. 85204), umowa Nr 26612013

z dn.I2.12,20I3

r.

Na § 2130 składały się:
kwota 9.902,00 dotacja narealizacje zadania ,, Asystent rodziny i koordynator rodzinnej

pieczy zastępczej" (rozdz.85204), środkiw wysokości196,80 zł zv,,tócono w dniu
9.0I.2014 r.

- wyciąg baŃowy nr 005/2014 zdnia2014-01-09,

kwota 3.000,00 dotacja dla pracownika świadczącego pracę socjalnąw środowisku

(rozdz.85218), środkiw wysokościż4,99złzwrócono w dniu 9.0I.2014 r. - wyciąg

baŃowy nr 005/2014 z dnia2014-0l-09.

,A'
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Na § 6430 składałysię:
kwota 682.093,00 dotacja na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C
Zakurzęwo

o

- Mokre (rozdz.600l4)

dotacje celowe otrzymane przęz powiat na podstawie porozumień (umów) miedzy
j

ednostkami samorządu terytorialnego

(§ § 23

I0, 2320, 2330)
o/o

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Dotacje
otrzymane

Dotacje
wvkorzvstane

Zwroty

20l3 rok
W tym nazadania

1.834.978,00

1.834.976,58

l,834.976.58

0.00

wvkonania
l00,0

x

x

X

x

X

inwestvcvine

Na § 2310 składały się:
kwota 373.729,00

-

dotacje celowe otrzymane

z

gminy na zadania bieżące (środkina

utrzymanie dzięci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych) (rozdz.
85201),

kwota 125.930,00 - dotacje celowe otrzymane
utrzym ani e dzie ci przeb ywaj ących w

Na

§ 2320

ro dz

z

gminy na zadania bieżące (środkina

inach zastęp czy ch)

(

ro

zdz.8

5

20 4)

.

składałysię:

kwota l.ż79.919,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadaniabieżące (środkina
utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczyah) (tozdz.
85201),

kwota 45.200,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (środkina
utrzymanie dzieciprzebywalących w rodzinach zastępczych.) (rozdz.85204). W sumie na
zasadzie porozumień zawafto 48 umowy dotyczące instytucjonalnej pieczy zastępczĄ

oraz I8 umów dotyczących rodzin zastępczych.

Na

§ 2330

składałysię:

kwota 10.200,00

zł- dotacjacelowa

otrzymana od samorządu województwanazad.

bieżące (stypendia dla uczniów) (rozdz.85415), umowa Nr UM_ES .5462.2.542.2012 z dn.

I5.II.20I2 r, i umowaNrUM ES.041 .I.641.2013 zdniaZ5.It.ż0I3

o

dotacje celowe w ramach programów finansowanych

r.

z udzińem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art, 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5

i 6 ustawy,

lub

płatnościw ramach budZetu środków europejskich (§§ 2007,ż009):

.jĄ
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Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Dotacje
otrzvmane

Dotacje
wvkorzvstane

Zwroty

2013 rok
W łm nazadania

357.885.00

255.786.2I

255.786.21

0.00

100,0

x

x

X

X

X

inwestvcvine

Na

§ 2007

wykonania

składałysię:

kwota 188.097 zł - dotacja celowa na fealizowany przęz ZSP w Łasinię projekt pn."
Kompetencje ponad wszystko" ( rozdz.80130), umowa Nr UM_SP.433.1.018.2013 z dn.
12.02.2013 r.,

-

kwota t6I.251,00

dotacja celowa na ręaIizację programu aktywizacji zawodowej

i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego pt. ,,Wędka". ( rozdz.85395), Aneks
Nr 7 z dn. 10.05.20I2 r. do umowy Nr DN.3040-UE-88/2008 z dn. 08.08.2008 r.
Na

§ 2009

składałysię:

-

kwota 8.537,00

dotacja celowa

na realizację programu aktywizacji

zawodowej

i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego pt. ,,Wędka". (rozdz,85395).

o

inne dotacje, w tym pomoc finansowa §6280, 6300 oraz środkiotrzymane od pozostałych

jst §2460:
Wyszczególnienie

20l3 rok
W

łm nazadania

inwestvcvinę

o/o

Plan po zmianach

Dotacje
otrzymane

Dotacje
wvkorzvstane

Zwroty

524.204.00

524,116,70

524.116.70

0.00

l00.0

414,946,00

414,945,86

4l4.945,86

0,00

l00,00

wvkonania

Na § 2460 składałysię:

kwota 92.258,00

-

środki od Agencji Restrukturyzacji

wypłatę ekwiwalentów

za

zalesianie gruntów rolnych

i

Modemizacji Rolnictwa na

(

rozdz,02095), umowa Nr

33l07200-0406/DPK/02l05 z dnta22.122005 r,, aneks Nr 7 z dniaI4.I220I2 r.,
kwota 2.000,00 - środkiz WFOS zprzęznaczeniem na organizację tumieju ekologicznego

dla dzieci

i

młodzieży (rozdz.75020), umowa z WPOŚiGW w Toruniu nr DK13I71IEE-

OK z dnia I4.I1,2013 t.,

i

młodzieży w

z WPOŚiCW w

Toruniu Nr

kwota 15.000,00 środki z WFOŚ z przeznaczęnięm na nagrody dla dzieci

koŃursie ekologicznym.

(

rczdz.900l9), umowa

DTl 3088/EE-pr z dnta t9.07 .2013

r.

Na § 6280 składałysię:
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kwota 3.9,140,00

-

w ramach umowy

Nr

dotacja

z PUP

Grudziądz na zakup samochodu (rozdz. 85204)

PFRON.CAZ.ZP..I.481131I3

z

dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie

zwrotu kosztów wyposazenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

.

Na § 6300 składałysię:
kwota 375.806,00 - dotacja zlJrzędu Gminy Grudziądz na przebudowę drogi Zakurzewo-

Mokre (rozdz.60014), umowaNr ż3l20I2 z dn.12.09.2012 r.

Ustalenia:

1. Na podstawie przedłożonej ewidencji księgowej, wyciągów bankowych i umów ustalono,

że otrzymywane dotacje zostały zaewidencjonowane prawidłowo na kontach Wn

133

"Rachunek budżetu"/Ma 901 ,,Dochody budżetlJ" oraz ujęte w odpowiednich podziałkach

klasyfikacji budżetowej.

ż. Z

przedłożonychkontrolującym urządzeń księgowych oraz wyciągow bankowych

opisanych powyżej wynika,

że wszystkie

niewykorzystane częścidotacji zostały

zwrócone w tęrminie wynikającym z ustawy o finansach publicznych na rachunek budżetu
państwa.

3. Dane wykazane w Rb-50 ,,Kwartalnym sprawozdaniu o dotacjach związanych
z wykonaniem zadań z zabesu administracji rządowĄ oraz innych zadań zleconych jst.
ustawami za IY kwartał 2013 r . są zgodne

z danymi wynikaj ącymi z urządzeń księgowych

- 901 ,,Dochody budżetu".
4. Dane wykazane w Rb-27S sprawozdaniu rocznym

z

wykonania planu dochodów

budzetowych jst. za okres od początku roku do dnia 3I.12.2013 r. są zgodne

z

danymt

zawaĘmi w Rb-50 ,,Kwartalnym sprawozdaniu o dotacjach związanych z wykonaniem
zadń z zal<ręsu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst. ustawami zaIY
kwarlał 2013 r.".

1.2.

Dochody Powiatu z Ętułupodatków i opłat.

Planowane przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu dochody z tytułu udziału w podatkach

od osób ftzycznych i prawnych zręa|izowano powyżej planu. Udziały w podatkach od osób

fizycznychi prawnych stanowiły

17,3o^

wykonanych dochodów budZetu powiatu.

70

d;.

YY

Iv.

756

0010

0020

Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnei
podatek dochodowy od osób fiz.
Podatek dochodowy od osób
prawnych

3.927.960,00

4.032.891,80

102,7

3.867.960.00
60.000,00

3.9l9.655-00

101,3
188,7

l3.236,80

l

DochodY Z tego tytułu ewidencjonowano na koncie Wn 133

l Ma

224 (-klasyfikacja)

Wn224 (-klasYfikacj a) l Ma 901 (-klasyfikacja). Dochody z ewidencji księgowej były zgodne
z danymi w Rb-27S.

1.3.

Dochody Powiatu z majątku.

Kontroli Poddano dochody osiągnięte

w

r. przęz

2013

Starostwo Powiatowe

w Grudziądzuzmąątku.
Lp.

Dział,

Plan po

Wyszczególnienie

§

zmianach na
31.12.2073 r.

600
0870

I

(wzł)

Transport i łączność

0750

0870

Dochody z najmu, dzierżawy
składników maj ątkowych Skarbu
Państwa jst lub innych jst zaliczanych do

sektora flrnansów publ.
Wpłwy ze sprzedaży składników
maiątkowych

ilI.

801

0870

oświata i wychowanie

Wpłwy ze sprzedaĘ składników

maiątkowych
Razem:

Z
z

(wzł)

Wykonania

1.145.00
1.145,00

0,00
0,00

18.168.00
18.000,00

18.181.58
18.013,58

100.1
100,1

168,00

l68,00

l00,0

4.662.00
4.662,00

4.662,00

100.0

4.662,00

100,0

22.830,00

23.988.58

l05,1

Wptywy ze sprzedaży składników

Administracia publiczna

o/
/1l

na
31.12.2013 r.

0,00
0,00

maiątkowych
750

II.

Wykonanie

PovłyŻszej tabeli wynika, ze kontrolowana jednostka uzyskała w 20t3 r. dochody

majątku Powiatu w wysokości 23,988,58

dochodY

w kwocie

zł tj. zręalizowała plan w

18.013,58 zŁ uzyskano

z

tytułu najmu

i

105,1 %. Największe

dzierżawy składników

majątkowYch, stanowiły one 75,1 oń ogółu uzyskanych dochodów

DochodY

z tyiilu

najmu ewidencjonowano na koncie Wn 130

Wn221lMa720 (kwota

netto),

l Ma

z

majątku Powiatu.

22I (kwota

brutto),

Wn221lMa225 (podatek VAT). Dane z ewidencji księgowej

były zgodne z danymiwykazanymi w sprawozdaniuRb-27s.
1.4. Inne dochody.

Pozostałe dochody bieżące osiągnięte w 2013 r. przez Powiat Grudziądzki stanowiły
9,32 oń ogółu dochodów. W badanym okresie wykonano dochody własnę na łącznąkwotę
tń

71
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2,175.479,12 zł, co stanowiło 97,05

planu po zmianach. Na osiągnięte własne pozostałe

%o

dochody bieżące Powiatu składały się niżej ujęte wpływy :
Lp.

Dział,
§

Plan po

Wykonanie

zmianach na

Wyszczególnienie

31.12.2012 r.

(wzł\

I

600

0580
0690

il
IIl

0920
0970
2360

Dochody j st zw iązane z r ealizacją zadan
z za|<ręsu adm.rządowej oraz innych
zadań zlec onvch u stawam i

7l0

(wzł)

22.1ż5,00

737,4
0,0

96.80
164,47

I82.7

37.532.09

0,0

0,00
90,00
5.000.00
50.000.00
50.000,00

48.336.16
48.336,16

302,9
96.7
96,7

l5.145,82

Dzialalnośćusłusowa

340.200.00

306.570,08

90.1

Opracowania geodezyjne i
kaftopraficzne

340.000,00

306,561,47

90,2

0690
0830

wofuwv zroimvchoołat

44,0
91.0
0,0

wpłvwv z usfug
wołvwv ze sorzedażv wvrobów
pozostałę odsetki

wofuwv z różnv ch dochodów
Nadzór budowlanv

0920

pozostałe odsetki

750

Administracia nubliczna
wpłvwv z różnych opłat

0690
0920
0970

756

0420
0490

801

0830
0920
0960

VII

5.090,00
0,00

oń

Wykonania

71014

71015

VI

prawnych i innych iednostek organiz,
wołvwv z rożnvch oołal
pozostałe odsetki
wnłvwv z t óżnv ch dochodów

Gosnodarka mieszkaniowa

0920
0970

v

Grzywny i inne kary pieniężne od osób

700

0840

Iv

Transnort i Łaczność

na
31.12.2012 r.

8.61

8.6l

4.3

101.340.00

10r.233.12

l00,00

99.9
6.9

8I,37

8,1

0.00

0.0
4,3

Dochody od osób prawnych, osób
flzycznych i innych jednostek
nienosiadaiacvch osobowości orawnei

1,174.592,00

6,95
84.447.19
16.778.98
1.284.502,73

wpływv z oplaty komunikacy

I.074.592,00
l00.000,00

1.085.964,15
l98.53 8,58

l01. l

127.650.00
125,000,00
200.00
2,000,00

l07.236,61
71,71

84,0
83,7
35,9

2000,00

100,0

450.00

509.00

l13,1

180.042.00
|62.262.00
3.021,00

l68.534.65

I52.5l6.17

93.6
94.0

3.007,30

99,5

l41.955.00

134.046,,70

94.4

400,00
14.000,00

36.73

9.2

l4.000,00

l00,0

2.886,00

1.425.44

49,4

wołvwv z rożny ch dochodów

l7.640.00

nel

Wpłyłvyz innych lokalnych opłat

l01.0
95.

]

l09,4

198,5

pobieranych ptzez j.s.t. na podstawie
odrebnvch ustaw

oświata i wvchowanie
wnłvwv z usłus
pozostałe odsetki

852
85201

Pomoc spoleczna
placówki opiekuńczo - rł"r'chowawcze

0970

200.00
200,00

83.600.00

0970

0830
0920
0960

44.00
306.436,10
0.00

pozostałe odsetki

Otrzymane spadki, zapisy i darowimy w
oostaci oienieźnei
wołvwv z rożmy ch dochodów

0680

l00.00
336.900.00
1,000.00
1.000,00
1.000,00

Wpłwy od rodziców

z tyfułu

104,655.90

odpłatnościza utrzymanie dzieci
(wychowanków) w placówkach
opiekuńczo wychowawczych i w
rodzinach zastępczych

wołvwv z usłus

pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizry w
oostaci oienieżnei
wpłvwy z rońy ch dochodów

7ż

v

\/y

16.005,11
0,00

90,6
0,0

637,00

413,32

64"9

l6.585,00

15.542,8,1

93,,7

48,92
13.37

0.0
11.4

Rodziny zastepcze

17.660.00

0830

odpłatnościza utrzy manie dzieci
(wychowanków) w placówkach
opiekuńczo wychowawczych i w
rodzinach zastęr'czxch
wołvwv zrożnvch oołat
Wptywy z usfug

0920

pozostałę odsetki

0.00
120.00
120.00
42.799,00

13,37

l1.1

39.117,88

91,4

0,00

3,00

0,0

0,00

220.000,00

3.00
39.078.75
39.078,15
36.13
36.13
82.415,80

220.000,00
2.241.713,00

82.415,80
2.175.479.12

85204
0680

Wpłwy od rodziców ztytlłu

0690

powiatowe centra pomocy rodzinie

852r8

pozostałe odsetki

0920

VIIl

438,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki

853

snołecznei
8531

Rehabilitacja zawodowa i społ,. osób

1

nienełnospr.

Ix

0900
85324
0970
85395
0920

odsetki od dotacii

PFRoN

4ż.449.00

wołvwv z rożny ch dochodów

42.449,00

pozostała działalność

350,00

pozostałe odsętki

350,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona

0690

Wphwy zróżnychopłat

środowiska

Razem:

Z

0.0
92.1
92,1

l0.3
10,3

37,5
37.5
97.05

povłyższego zestawienia wynika, że w 2OI3 r. największy udział w osiągniętYch

dochodach Starostwa stanowiły wpłylvy z opłńy komunikacyjnej w kwocie I.085.964,15 zł

dziale 756 rozdzia|ę 75618 § 0420 klasyfikacji budzetowej. Opisane wyżĄ Źródło
dochodów stanowiło 49,gż % wykonanych pozostałych dochodów bieżących Powiatu

ujęte

w

grudziądzkiego.

Kontroli poddano dochody osiągnięte w 2013 r. z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz
dochody uzyskane przez Powiat Grudziądzki z tytułu należnych odpisów od uzyskanYch
dochodów

z

tytlsłu zarządem mieniem Skarbu Państwa

1.4.1. Dochody należne Powiatowi

.

z tytułu 5'/, i 25Yo odpisu od dochodów uryskanYch

z majątku Skarbu Państwa.

W roku 2013 kontrolowana jednostka uzyskała wpłyłyy z tltułu odpisu w wysokoŚci 5Yo
i25% od dochodów uzyskanych z maj$ku Skarbu Państwa w łącmej kwocie
48.336,16 zł. W okresie od 01 .01.20|4 r. do 3I.03.20I4 r. kwota

39.484,84

zŁ.

ww. dochodów wynosiła

Ustalono, że kontrolowana Jednostka, wpły}vy z tylułu odpisu naleŻnego

jednostce, klasylrkowała do. paragrafu 2360 "Dochody jednostek samorządu terYtorialnego
związane

z

realizacją zadan

z

zabęsu administracji rządowej oraz innych zadaf. zleconYch

ustawami", zgodnie zprzepisami zńącznika
1Ą

łi"
,Ł
l
\

Nr 3 do

l3

rozpotządzenia Ministra Finansów

z dnia

2

marca 2010

r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących zę źtodęłzagranicznych (Dz. U. Nr 38,

poz.207 ze zm.).

W

sprawozdaniu Rb-L7ZZ na 31.12.2013

I. Wkazano w pozycji

dochody wykonane

potrącone na rzęcz jednostek samorządu terytorialnego kwotę 48.203,66 zł, a

dochody wykonane na kwotę 48.336,16 zł. Rożntca 132,50

przeksztńcenie prawa użytkowania wieczystego

zł wynika z

w prawo

w Rb-27S

25Yo opłaty za

własności,otrzymanej

bezpośrednio z Zasobu WłasnościRolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego
w Bydgoszczy.

Dane wynikające

z zapisów

§ 2360

były zgodne

z

danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-

27ZZ kwarlalnym sprawozdaniu z wykonania planu dochodów związanych z realizacjązadań

z

za\<ręsu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego ustawami za okres od 01.01 .2014 r. do

3

I.03.2014 r,

Poza, nieprawidłowym stosowaniem zapisów stornujących na koncie 90I-700-70005-2360-00

po stronie Ma, opisanych w rozdziale II.2 ,,Księgi rachunkowe budzetu

i

urzędu" innych

nieprawidłowościnie stwierdzono.

Wpływy uzyskane z tytułu opłat komunikacyjnych.

1.3.4.

W

budzecie Powiatu dochody wynikające

z

opŁat komunikacyjnych zaplanowano

w kwocie L074.592,00 zŁ (plan po zmianach), klasyfikując je w dzialę 756 rozdział 75618

0420.

Na

podstawie ewidencji analitycznej prowadzonej

§

wg podziałek klasyfikacji

budzetowej ustalono, żę w 2013 r. do budZetu Powiatu z tytułu wyżęj wymienionych opłat
wpłynęłakwota 1 .085. 964, 1 5 zŁ, tj. I 0I,06Yo planu.

Zestawienie ilościowo wartościowe wydanych dokumentów przedstawia poniższa
tabela:
Rodzaj

Ilość
druków

wartość w zł
obowiązują
caw 2013
oołata

Tablice samochodowę komplet

3.188

80

255.040

Nalepka kontro|na

3.188

l8,5

58.978

Tablice motocyklowe

148

40

5.920

Tablice ciasnikowę

22,7

40

9.080

Tablice doorzxczęo

418

40

l6.720

Tablice motorowerowe

245

30

7.350

_]t

''F",

74

pozwolenia czasowe

5.978

13,5

80.703

kartv poiazdu

Ll29

75

84.6,75

znakilęsalizacvine

4.788

12,5

59.850

Miedzvnarodowe prawo iazdv

5

35

175

Lesitvmacie instruktorów

9

50

450
578.941

Suma:
Inne druki: dowód rejestracyjny, prawo jazdy, karta parkingowa
dla niepełnosprawnych, licencj e na wykonywanie krajowego

ftansportu drogowego rzeczy lub osób, lvypisy z licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób,
zaświadczęnianaprzewozy drogowe na potrzeby własne osób
|ub rzeczy, łvypisy zzaświadczeńnaprzewozy drogowe na
potrzeby własne osób lub rzęczy, zęzwolęnię na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, wypisy z

zęzwolęnia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
osób lub rzelzyż zęzwolenie ftaprzewozy regularne w krajowym
transporcie dro gowym, wyp isy z zęzw olętt ta pt zęw ozy
regularne w krajowym transporcie drogowym, zezwolenie na
przejazd poj azdu nienormatywn e go, zezwo l eni e na kierowanie
poj azdem uprzywilej owanym lub poj azdem pr zew ożący m
wartości oieniezne

l00 x
50 Praw

iazdy

501.023,15

l085.964,15

wnłvwv z onłatv komunikacvinei

Kontrolą objęto dochody uzyskane

z

tytlłłuopłaty komunikacyjnej uzyskane

w

losowo

wybranych kolejnych 3 dniach czętwQa2ll3 r,

Wysokośćdokonywanych opłat skontrolowano w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy

z dnia20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym QŁDz.U. z2012 r., poz. II37 ze
zm. ), wpfowadzone następuj

ącymi aktami prawnymi

:

ustawą

z dnia 5 stycznia ż011 r. o kierujących pojazdami Q.t.DzU. z20I4 r., poz. 600),

ustawą

z

dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym 6. t. Dz. U. z 2012 r., poz.

II37 ze zm,)

,

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
praw jazdy (Dz. U.

z

dnia 29 kwietnia2002 r.

w sprawie wymiany

Nr 69, poz.640 zę zm.),

rozpotządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dniaż8 marca 2006 r. w sprawie

wysokościopłatzakartę pojazdu (Dz. U. Nr 59,poz.42I),
rczporządzeniem Ministra Infrastruktury

i

z

dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji

oznaczęnia pojazdów Q.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 1 86, poz. 1322 ze zm.),

^l,\

&

75

\/r

)Y

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dniaż2 grudnia2003

r. w sprawie wysokości

opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolęnia czasowego

i

tablic (tablicy)

rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz,230ż ze zm,),
rozporządzeniem Ministra Spraw WewnętrznychzdniaZ}maja20l3 r. w sprawie opłaty

ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu

-

Centralna Ewidencja Pojazdów

i Kierowców (Dz. U, zż013 r.,poz,617),
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z

dnta 23 grudnia 2004 r.

w sprawie czasowego

wycofania pojazdów zruch (Dz. U. Nr 285, poz.2856 ze zm.),
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z

dnia 30 marca 2004 r. w sprawie w sprawie

wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

i

placówek zajmujących się

opieką rehabilitacjąlub edukacjątych osób (Dz. U. Nr 67,poz.6l6),

i

w sprawie
uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów
tozpotządzenie Ministra Transportu, Budownictwa

Gospodarki Morskiej

dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagradzania członków

komisji (Dz.U. z 2013, poz, 93),
rczporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i

Gospodarki Morskiej

w

sprawie

wysokościopłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami (Dz. U. z20|3,poz.83).

W celu sprawdzenia prawidłowościna|iczania ww. opłat kontrolujący poddali badaniu
dochody uzyskane w dniach od26.06.2013 r. do 28.06.ż013 r. z opłat za wydane ptawa jazdy,
dowody rejestracyjne, tablice, pozwolenia czasowe, znaktlegalizacyjne, karty parkingowe dla
niepełnosprawnych

or

az w zakresie pobierania opłaty ewidencyj nej

.

Szczegółowej kontroli poddano:
1.

Dokumenty zdnia26.06.20l3 r.

akta kierowców dotyczące wnoszenia opłat z tyĄlsłu wydanych praw jazdy,
o następuj ących numer ach

0 13 52 l

03,

3 82

l

t3, 00393 l 13,

0I5

54 l0

5,

tęczki pojazdu dotyczące opłat z tytułu rejestracji pojazdów, o nT: CGROSHT,
CGR28UA, CGR27UA, CGR25UA, CGR58KW, CGR26UA, CGRY732, CGR24UA,
CGR23UA, CGR21UA, CGR2OMY, CGR19MY, CGR18MY, CGR17MY, CGR16MY,
CGR15MY, CGR16NP, CGR22MY, CGR2OUA, CGR21MY, CGROIUA, CGRO2JE,

CGR19UA, CGR59UF, CGR17UA, CGR74TJG, CGR27UF, CGR26CU, CGR57PY,
CGR18UA,

76
ti

Mr-

rW

dowody wpłat na łączttąkwotę 4.586,00 zł (w tym opłata ewidencyjna 5I zł) dotyczące

ww. praw jazdy i rejestracji pojazdów pochodzące z Banku Spółdzielczego w Łasinie,
onastępujących nr wpłat: 320lI02, 320188, 320187, 320157, 320185, 320181, 320180,
320175, 320169, 320167, 3ż0166, 320165, 320164,320163, 32016ż, 320155, 32014], 320144,
320143, 320137 , 320133,320l3l, 320125, 320122,320lż|, 320l19, 320176,320l15, 320154,
32019,32017 , 32016, 32014,

vvyci€ bankowy Nr

123113 z

dnia26,06.20l3 r. BaŃu Spółdzielczego w Łasinie.

2, Dokumenty z dniaZ7.06.2013 r.:

akta kierowców dotyczące wnoszenia opłat z tytułu wydanych praw jardy,
o następujących numerach: 00750/02, 00868l07 ,00377l13,01454103,00392113,

teczkl pojazdu dotyczące opłat z tytułu rejestracji pojazdów, o nr: CGRU598, CGR42UE,

CGR36UA, CGR83RT, CGR83MV, CGR79LS, CGR37UA, CGR2ZNL, CGRO8KH,
CGR77UA, CGRO2NV, CGR61UA, CGR58EA, CGRY864, CGR88CP, CGR31UA,
CGR34UA, CGR13ER, CGR85GS, CGR 35UA, CGR33UA, C2735I, CGR68UA,
CGR68UE, CGR3OUA, CGR93UF, CGR8OMV, CGR29UA,CGR81MV, CGR 39LS,
CGR86RT,
dowody wpłat nałącznąkwotę 4.|37,50 zł (w Ęm opłata ewidencyjna 50 zł) dotyczące

ww. pIaw jazdy i rejestracji pojazdów pochodzące z Banku Spółdzielczego w Łasinie,

onr: 320177, 32017I, 320170, 320169, 320176, 320167, 320166,320165,3ż0l64,

320163,

320162, 32016I, 320183, 320156, 320154, 320153,3ż0152, 32015I, 320148, 320146, 320145,
320142, 32014|, 320136,320132, 320189, 320125,320124, 320121, 320120,320lI9, 320lI7,
320 l I 6, 320 l 14, 320 l 5, 320 l 4, 320 l 50

karta parkingowa dla pojazdu o nr rejestracji CGR055/13,

vvyci€ bankowy Nr
3. Dokumenty

124113

z dnia

z dniaż8.06.20l3

21 .062013 r.

Banku Spółdzielczego w Łasinie.

r.

akta kierowców dotyczące wloszenia opłat ztltńu wydanych praw jazdy o następujących

numerach: 386l 13, 01 065/08, 0I44żl04, 00396l13, 384113,

teczki pojazdu dotyczące opŁat z tytułu rejestracji pojazdów, o nr:

CGR 30CU, CGR 88NH, CGR 44UA, CGR 45UA, CGR

23MY,

CGR8ITC(PRZYCZEPA sam), CGR 43UA, CGR58PY, CGR41UA, CGR42UA,
CGRO4PN, CGR87RT, CGR63CT, CGR4OUA, CGRO3UA, CGR82MV, C2735I,
CGR39UA, CGRO8FT, CGR3 8UA,

''l,,

d-

77

b

\xr

dowody wpłat na łączną kwotę 3.352,00

zł ( w tym

opłata ewidencyjna 35,50

zŁ)

dotyczące ww. praw j azdy oraz rejestracji pojazdów pochodzące z Banku Spółdzielczego

w Łasinie o numerach: 320173,320172,320159,320l3I,32013,320153,320189,32017I,
320156,32015I,320148,320137,320136,320130,320129,320125,320124,320122,320lI8,

l,

320 l 6, 320 l 5,

320l 16, 3201 13, 320l

I

lvyci€ bankowy Nr

125113

z dnia28.0620l3

r. Banku Spółdzielczego w Łasinie.

Wydruki komputerowe: obroty na klasyfikacjach dochodów za okres od 1.01.2013 r. do

4.

31.12.2013 r. klasyfikacja756 75618 § 0420 ,,Wpływy

z

opłaty komunikacyjnej", obroty

na kontach analitycznych konta od 240-004-00000-0000-00 do 240-004-00000-0000-00
za okres 2013.01.01. do 2013.I2.3l - "Pozostałe rozrachunki" - opłata ewidencyjna.

Ustalenia:

1. Dochody z tytłlłuopłat komunikacyjnych zostały zaewidencjonowane po stronie Wn
konta 130 ,,Rachunek biezący jednostki" otaz po stronie Ma konta 720 ,,Przychody
ztyiulu dochodów budzetowych", zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegóInych zasad rachuŃowości oraz
planów kont dla budzetu państwa, budZetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budzetowych, samorządowych zaŁJadow budzetowych, pństwowych funduszy

celowych oraz państwowych jednostek budzetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej Q.t. Dz. U. z 2013 r., poz, 289).

2. Na

podstawie ewidencji syntetycznej

i

analitycznej ustalono, ze wpłyłvyz tytułu opłat

komunikacyjnych ewidencjonowano w dziale 756 rozdzialę 75618 § 0420 klasyfikacii
budZetowej tj. zgodnie

z

postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów

z

dnia

2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze żródęł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207
ze zm.).

3.

Wpływ opłaty ewidencyjnej księgowano na koncie Wn 130 lMa240 iptzekazywano jąna
rachunek bankowy Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców do dnia 10
następnego miesiąca zgodnie z przepisem zawartymw §5 Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych

z

przychod Funduszu

dnia

-

2ż maja 2013 r. w

sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej

Centralna Ewidencj aPojazdów i Kierowców (Dz. U . z 2013 r.) poz.

617). Wydział Komunikacji prowadził szczegołową ewidencję pobranych i przekazanych

opłat ewidencyjnych zgodnie

li

<$".

z

§ 4 ust. 1

78

i2

pkt 1 ww. Rozporządzęnia

i

przesyłŃ

\f
k/

z

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych sprawozdante

pobranych

i

przekazanych opłat

ewidencyjnych, o którym mowa w §6 Rozpotządzenia.

Dochody za v,rydane prawa jardy byŁy naliczane

4.

i

pobierane wg stawek określonych

w § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transpottu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia II stycznia ż0I3 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z20I3 r., poz. 83).

Dochody zakartę pojazdubyły naliczane i pobierane wg stawek określonych * §

5.

z

rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa

1

pkt

1

dnia 28 marca 2006 t. w sprawie

wysokościopłat za kartę pojazdu (Dz. U. z2006 r., Nr 59, poz. 42I).
Dochody za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki legalizacyjne, nalepki

6.

kontrolne pobierano zgodnie ze stawkami określonymi w §§ 2,3 oraz

4

Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie

dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego

i tablic (ablicy)

rejestracyjnych

pojazdów (Dz, U. z 2003 r. Nr 230, poz.2302 ze zm.).

Dochody za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej pobierano zgodnie

7,

ze stawkami określonymi w

§5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia30 czerwca

2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

i placówek

ząmujących się opieką rehabilitacjąlub edukacjątych osób (Dz. U. Nr 67, poz.616).
Nieprawidłowości nie stwierd zono.

1.4.

Windykacja należnościPowiatu Grudziądzkiego.
Kontrolujący ustalili, że należnościPowiatu Grudziądzkiego na dzięn 3I.I2.20I3 r.

wynosiły łącznie 153.839,55 zł,w tym zaległości36.122,35 zł, ztlfi;/ru:
L.p.

Klasyfikacja

Kwota

Tytuł zaległości

zaległości

l

(zł)

60014 § 0580
60014 §0920

600l4 §0970
2.

3.

Odsetki
sprzedaz drewna

70005 §2360

Należnościz ffiuŁu dochodów zw.

7l014 §0690
7l014 §0830

kosżv uoomnienia

71014 §0920
4.

kara umowna za zaięcie nasa drogoweso

75020 § 0750
75020 § 0920

z

realizacją zadań

z

3.366.25
1.518,52
300.00

zabesu

adm. rządowej oraz innych zadanzlęconych jst. ustawami w części
należnei ist. na mocy odrębnvch przepisów

wypisy i wyrysv z mapek seodezvinvch
Odsetki
Wynaiem XIll2013
Odsętki od nietęrminowych zapłatnaliczonę do 31.12.2013 r.

79

I1.6,72,6,1

8,8

1.009.68
1.094.58

lż6,10
0,80

\f
ą/

5.

75020 § 0970
8520l § 0680
85201 § 0690
8520l § 0830

85201 § 0920
§ 0970
85204 § 0680

8520l

6.

Rozliczenia z lat ubiegbch- Fa\tury zamiónię ><tXttZZOr:
Odpłatnościrodzica biologiczn ęgo zapoUvt azieci w ptacowce
Nienaleźnie pobrane pgmoce na tontynuowanie nauti
Odpłatnościprzez GOPS zapob5ł dzieci w praŃcercrńkuńczG
wychowawczej
Odsetki
Nienaleznie pobrane świadczenia na kontynuŃanie naŃi

odpłatnościrodzica biologicznego,a

@

85204 § 0690

Odpłatnościrodzica biologicznego za

pobyt-ŹÓki w

85204 § 0830
85204 § 0920

Odsetki

zastępczej

zastępczęj

rod"inie

Wydatki na opiekę i wychowanie

W tym zaległościnalężnę Starostwu Powiatowemu

,7.908,56

51.20
486,30
437,85
223,45
1585,38
3,81

x

Razem:

l44.19
3.282,69
2.900,98

-

36.122.35

14.057,36 zł.

Stwierdzono zgodnoŚĆ ewidencji analitycznej zaległościztytuŁu dochodów wg. klasyfikacji
budŻetowej z danymi wykazanymi w sprawozdantu Rb-27S z wykonania planu dochodów
budZetowych Starostwa Powiatowego w Grudziądzuza}}I3 r.

Kontrolą objęto Podejmowanię działań windykacyjnych
w oparciu

-

z

tytułu powstałych zaległości

o następujące dokumenty:

ewidencję księgową
sprawozdanie Rb-27S za2013 r.,
umowy najmu,
wezwania do zapłaty,
aktapostępowania sądowego i egzekucyjnego,
dowody wpłat.

Do kontroli wybrano po 5 największych dłużników, w ramach poszczególnych tytułów
nalęzności. Przebieg windykacji wobec dłużników:

1. W

ramach zaległoŚci należnych Starostwu Powiatowemu (należnościz
Ętułu dochodów
Zw. z realizacjązadań z zahęsu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst.

ustawami w częŚci należnej jst. na mocy odrębnych przepisów) - 70005- paragtaf 2360I I .67 2,6 1

a)

zł. U zytkowani e wieczyste, odsetki, ko szty upomnienia

22I l 047

17

005 l 0000 l 06-,

1

.

53 8, 1 0*

2

:

50ń: 384,53 zł z roku 2012 (upadłość).

Dnia20.04,2012 r. wystawiono wezwanie do zapłaty, dnia 28.05.2012 r, wezwanie do
zaPłatY Przedsądowe, pismo do Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego z dnia
ti
80
ó^^,
l

k/t-

Ló'
!,./

1

20.06.2012 r.) celem wystąpienia
Rejonowego w Toruniu

V

do Sądu, zgłoszenie wierzytelności do

Sądu

Wydział Gospodarczy Toruń dnia 02.1,I.2012 r. Sprawa

w toku.

22ll047l009ż0l0000l06-32,20*25Yo:8,a5

- przypis odsetek

naliczonych na dzień

upadłości.
b) 22I l 047

17

0005 l 0037 l 00-6,63 1,8

8

*

25oń: I.657,97 zł - rok 207 I, 2012, 2013

.

Rok 2011- dnia 20.04.2011 r. wystawiono wezwanie do zapłaty, dnia 15.07.201I
II wezwanie

do zapłaty, dnia 25,08.2011 r. wezwanie do zapŁatv przesądowe, pismo

do Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego
do Sądu.

Rok 2012

t.

-

porozumienie

w

z dnia2I.09.2011 r., celem wystąlienia

sprawie dobrowolnej spłaty należnościz dnia

2I.03.2012 r., dnia 20.04.2012 r. wezwanie do zapłaty, dnia 28.05.2012 r. wezwanie

do zapłaty przesądowe, pismo do Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego

27.06.20Iż r.) celem wystąpienia

do Sądu. Nakaz zapłaty w

z

dnia

postępowaniu

upominawczym z dnia26.II.20t2 r.

Rok 2013 - dnia 19.04.2013 r. wezwanie do zapłaty, dnia 28.05.2013 r. wezwanie do

do Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego dnia
04.09.2013 r.
celem wystąpienia do sądu. Sprawa w toku.
22Il04710092010037100-937,00*25Yo: 234,25 zł, - przypis odsetek naliczonych do

zapŁaty przesądowe, pismo

dnia 3I.12.2013 r.
c)

22Il047l70005l0l3ll00-77,40*25%0: 19,35 zł - dotyczy roku 1997. W roku 2013
nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Syg. akt VI Nc 8ż9109, postanowienie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu o umorzeniu wobec
bezskuteczności egzekucji, sprawa
administracyjna. Pismo

do Radcy

w

toku. Nadal prowadzona

egzekucja

Prawnego Starostwa Powiatowego dnia

29,11.2013 r., celem wystąpienia do Sądu,

22I1047l00920l0I3Il00- 105,03*250ń:26,26 - przypis odsetek naliczonych do dnia
31.I2.20I3 r.
d) 22I1047170005l02l2l0l-5.688,41*25Yo: I.422,10

zł - 4 rata płatna do 30.11.2012.

Rok 2012 - dnia I0.I2.20I2 r. wezwanie do zapłaty, dnia 11.12,2012 r. II węzwanie
do zapłaty.

Rok 2013 - dnia 28.0I.2013 r. wezwanie do zapłaty przedsądowe, dnia 20.02.2013

r.

pismo do Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego, celem wystąpienia do Sądu, dnia
19.04.2013

r.

wezwanie

do

zapłaty, dnia 28,05.2013
81

r.

wezwanie

do

zapłaty

\/r

b/

przedsądowe, Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

zawiadomienie właścicięlao wszazęciu egzekucji

z

Grudziądzu

nieruchomości Krn1823ll3,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu zawiadomienie właściciela
o wszczęciu egzekucji z prawa użytkowania wieczystego gruntu Kml823/13. Nakaz
zapłaty w postępowaniu upominawczym Sygn.akt
o

wszczęcie egzekucji

Rejonowym
z

w

z dnia

VI Nc-e

789605113, wniosek

13.06,ż013 r.) Komornik Sądowy

przy

Sądzie

Grudziądzu zawiadomienie właścicielao wszczęciu egzekucji

nieruchomości Km3676lI3, Komornik Sądowy

w Grudziądzu zawiadomienie uczestnika

o

terminie

przy Sądzie Rejonowym
opisu i oszacowania prawa

użytkowania wieczystego gruntu Km 978lI3. Porozumienie w sprawie dobrowolnej
spłaty nalezności z dnia 09.04.2014 r.

22110471009201021210l-613,20*25Yo

:

153,30

zł, ptzypis

odsetek naliczonych do

dnia 3I.I2.20l3 r. Postępowanie zakończone spłata zadłużęnia 2014 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu umorzył postępowanie egzekucyjne

Km 978/13.

e)

22Il0471700051021610l-2l.780,00*25Yo: 5.445,00 zł - dot. roku 2008. W roku 2013
nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sygn.akt VI Nc 838/09, nakaz zapłaty

w

postępowaniu upominawczym Sygn.akt

I Nc

2263110, nakaz zapłaĘ

w postępowaniu upominawczym Sygn.akt VI Nc-e 2088l2IlI2. Wniosek o wszczęcie

egzekucji

z

dnia 17.0I.2013 t., zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego

izakazie wypłat - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla WarszawyŚródmieście z dnia27.08.2013I., sprawa w toku.

8,80 *5Yo: 0,44 zł, przypis kosztów upomnienia.
l 047 l 00920 l 02I 6 l 0 I -9 .I9 0,20* 25oń: 2.297,5 5 zł, przypis odsetek naliczonych do

22Il0471006901021610l22I

dnia 3LI2.20I3

r.

2. Windykacja należnościz tytułu usług geodezyjnych oraz z tytułu zalegŁych opłat na rzecz

byłego Powiatowęgo Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i

Kartograftcznym,

rczdział7l0I4:

a)

221lO83l7I0I4l0088lI7 -należnośćgłówna 356,18 zł, odsetki 906,58
- 02.06.2000 r. - Upomnienie

zli:

Nr FN-1/2000,

- 13.06.2006 r. - Tytuł Wykonawczy Nr 8/PFGZGiIV2006,

- 31.10.2013 r. - Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego
nr EA-2|724I0 l I

13

8/1

3KK,
82

1

^tr,

\ff
[/l,

rbł/

- 18.12.2013 r. - Opinia prawna w sprawie możliwościdokonania odpisów
aktualizacy jnych ni e ści ągal nej wi erzyt e lno

śc

i przy słu guj

ąc

po

ej

wi

atowi

Grudziądzkiemu.

b) 22Il08317l014l0072l2l-

naleznośćgłówna ż28,00 zł z 2009 roku, odsetki 142,80 zł,

koszty upomnienia 8,80 zł:

- 16.07.2009 r. - Upomnienie Nr FN.3243-13lPFGZGizu2009,
- I2.II.2009 r. - Upomnienie Nr FN.3243-20|PFGZG\K/2009,
- |6.07.2012 r. - Upomnienie Nr

1,

- 14.08.2012 r. - Tytuł Wykonawczy Nr IlOGizu2}I2
/Sprawa w toku/

c)

22ll083l7l014l0322l2l- należnośćgłówna 180,00 zł, odsetki I,30 zł, przypomnienie
telefoniczne o zapłacie (zapłata nastąpiła 14.01.2014 r.).

d)

221108317101410056123- należnośćgłówna 75,00 zł, odsetki 0,8O zł, przypomnienie
telefoni czn e o zapŁacie (zapłata nastąpiła 1 3 .0 120 I 4 r .).

e)

221108317I014l0008lI2 - należnośó główna 48,00 zł, odsetki 0,20 zł, przypomnienie
telefoniczn e o zapłacie (zapłata nastąpiła I 4.0 1 .20 1 4

r,)

.

3. Zaległościnależne Starostwu Powiatowemu w rozdzid'ę 75020 zawynajempomieszczeń:

a) Paragraf 0750

-126,70:

22ll00ll75020l0750l20

-

Faktura

VAT nr

26312013

pomieszczeń, zapłata nastąpiła w dniu 07.01.2014

-

126,70

zł, za

wynajem

r.

Paragraf 0920 - 0,80 zł:

22ll00ll75020l0920l20

-

przypis odsętek na dzięń 31.12.2013 r.

-

0,80 zł, zapłata

w dniu 04.04.2014 t,

b)

Paragraf 0970 -144,19 zł - opłaty zamędia:
22110011750200970120- Faktura

76,98

zł: I44,I9

VAT nr 27012013 - 67,2I zł,FakturaYAT 28Il20I3

zł, zapłata w dniu 07.01.2014

-

r.

Ustalenia:

1.
2.

Skontrolowano windykacjęnależnościna kwotę 13.868,15 zŁ,tj.99 Yo ogołu zaległości.

Ewidencja do konta 22I ,,Należnościz tytułu dochodów budzetowych" prowadzona
jest w postaci kart kontowych: analitykaprowadzona dla kazdego podmiotu odrębnie,

można ustalić datę przypisu należnościi odsetek, datę

i

wysokośćwpłaty, datę

i wysokośćnaliczonychi zapłaconych odsetek.

':l,

I

d-

83

?

t-

\fr,

3.

Stwierdzono, że kontrolowana jednostka

w

okresie objętym kontrolą na bieżąco

prowadziła dziŃartia windykacyj ne wobec zobowiązanych.

^l
l?,,

84
l

c|-

\r
;X

2.

Plan i wykonanie wydatków.

Rok 2013
Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła uchwałę Nr XV/46120I2

z

dnia 28 grudnia

2012 rcku w sprawie budzetu Powiatu na rok 2013 r. zgodnie zktorązaplanowane wydatki
ogółem wynosiły 24.106.995 zł,w tym;

wydatki bieżące w

kwocie

wydatki majątkowe w kwocie

- 17.988.899 zł

-

6.118.056 zł

W wyniku wprowadzonych zmian dotyczących planu wydatków, na dzięń 3I.I2.20I3r. plan
wydatków wynosił 24.424.404

zł, natomiast

wykonanie

-

22.439.176,44

zł i

stanowiło

9I,9Yo planu,
Na kwotę ż2,439.716,44 zł ńożyłysię
-

wydatki bieżące - 11.234.006,32 zł

-

wydatki majątkowe

-

5.205.770,12 zł

Plan i Ęvkonanie Ęvdatków ręalizowanych przęz Starostwo Powiatowe w 2013 r. to kwoty
odpowiednio

: 6.

1

80.

55

0,00 zŁ i 5 .302.241,93 zł,

Pierwszy kwarta|2014
Rada Powiatu Grudziądzkiego UchwałąNr XXI/30l20I3

sprawie budzetu Powiatu

z

dnia 30 grudnia 2013 r. w

na 2014 rok, zaplanowń wydatki

ogółem

w kwocie ż6.665.699 zł,w tym

kwocie - 18,839.368 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 7.826.33I zł.
wydatki bieżące w

Realizacja planu wydatków na koniec I kwartału 2014 wynosiŁa3.]01.595,81, ztego:
- wydatki
-

biezące

wydatki majątkowe

- 3.681 .776,12,

-

25.819,69.

Plan i Ęvkonanie wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe
to kwoty odpowiednio: 6.670.636,00

złi I.381 .I73,37

w

I kwartale 201i4 r.

zł.

,#-

85

tA
,V,

Wyżej wymienione dane dotyczące wydatków budzetowych ogółem ustalono na podstawie
sprawozdania Rb-28s zarok2013 i I kwartał 2014 roku. Kwoty wykonanych wydatkow były
zgodne z wydrukami konta 90ż - które stanowią Akta kontroli Nr

P

27ll4|Ill.2ll.

rzekroczenie wydatków budżetowych.

W kontrolowanej jednostce plan wydatków na 2013 rok zostaL określonyuchwałą
Nr XV/46/żOI2 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budzetu Powiatu Grudziądzkiego, plan
na rok 2014

uchwałąNr XXIl30l20l3 z dnla 30 grudnia 2013

r.

Badaniem objęto realtzację wydatków w stosunku do planu finansowego w ciągu
całego roku, przy pomocy programu komputerowego

ACL RIO Bydgoszcz.

Badaniem objęto wszystkie pozycje wydatkow za rok 2013 i I kwartał roku 2014, dokonane
za pośrednictwem rachunku bankowego (konto 130), wydatki realizowanę za pośrednictwem

kasy

Starostwa prowadzono w zakresie ograniczonym do roz|iczeń delegacji

i

drobnych

zakupów księgowanych dwa razy w miesiącu na podstawie raportów kasowych, w związku

ztym

anallzę wydatków w kasie ograniczono do zasileń kasy rejestrowanych na koncie 130

w klasyfikacji budzetowej

7

50 17

50ż0l 4210-0L

Dokumentację w oparciu, o ktorą przeprowadzono kontrolę stanowiły:

o

ewidencjQ księgową konta pozabilansowego

980 ,,plan finansowy

wydatkow

budzetowych",

.

analityczną ewidencję księgową wydatkow ,,obroty na kontach analitycznych", konta
I30 zaokres od 01.01.2013 r. do

3

L.I2.20I3 r. oraz od 01.012014 do 3I.03.2014 r.,

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budZetowych jst, za okres
od początku roku do dnia 3t ,I2.2013 r. i do 3I .03 .2014

uchwały budzetowe na rok 2013

i

r

.

ż0I4 wraz zę zmianami wprowadzonymi w ciągu

badanych lat uchwałami Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

i Uchwałami Rady

Starostwa

Powiatowego.

Ustalenia:

1.

W wyniku analizy wersji elektronicznej wydruku komputelowego wydatków nakażdy

dzięń roku 2013

t za I

kwartał roku 2014, dokonanego proglamem

ACL

Bydgoszcz skontrolowano 2288 pozycji (rekordów) wydatków z roku 2013

i

RIO
484

pozycji wydatkow zlkwartńu roku 2014. Stwierdzono, ze program ACL wytypował
l

N

86
:.

li
:'"'i

r!i
V

\.i

,ĘĘz

3 pozycje wydatków budZetowych z roku 2013 gdzie wydatki narastająco na koncię
130 przekroczyły kwoty planu zaewidencjonowane

na koncie 980 na dany dzień

(Akta kontroli nr 27ll4IIII.2l2).
DziŃ ltozdzińl
oarasraf
700l70005l4300
]1017I0I4l4350
900190019l4I70

Data wystąpienia

Kwota wydatków
narastaiaco -konto 130

przelłoczęnia
2013-I2-2l

Kwota planu
konto 980
l4.000,00

15.610.68
36.90

2013-03-29
2013-04-26

0,00
0.00

l695,00

Zuwagi na powyzsze poproszono Skarbnika Powiatu Panią Grażynę Kalitę o podanie
przy czy n wystąpieni a przeh oczeń wydatków.
2.

Analiza dokumentacji papierowej (wydruków konta 130, 980 i uchwał zmieniających
budzet w roku 2013) vłykazała,ze nie wystąpiło faktyczne przekroczenie w},datków
w stosuŃu do

planu. Stwierdzono, iż ewidencja księgowa na koncie 980

finansowy wydatków budżetowych"

w

,,Plan

kontrolowanej jednostce polegała na

wprowadzaniu zmian planu z datą księgowania ostatniego dnia miesiąca, w którym

zmiana została uchwalona, zamiast na każdy dzień zmiany planu wydatków.
Dotyczyło to ewidencji zmian budZetowych uchwalonych w I półroczu 2013 r. oruz
uchwały zarządu powiatu Nr 60/60/2013 z 9 grudnia 2013 r.
3.

W

udzielonej odpowiedzi (Akta kontroli

poinformowńa., że powodem księgowania

z

Nr

27l14tIII.2l3)

Pani

Skarbnik

datą ostatniego dnia miesiąca była

zmiarta oprogramowania finansowo-księgowego w czefwcu 2013 r., dane zapierwsze

5 miesięcy 2013 r. dotyczące planu budzetu zpoprzedniego systemu komputerowego

przekonwertowano

z

datą księgową ostatniego dnia miesiąca,

w którym zmiany

zostały uchwalone oraz pomyłki pracownika podczas księgowania

w

nowym

programie uchwały Zarządu Powiatu Nr 60/60/2013 z 9 grudnia 2013 r., zmiany planu

z tej

uchwały zaewidencjonowano

09.12.2013

datą księgowania 3I.I2.20I3

t., stąd wskazanie ptzez program ACL potencjalnego

w rozdziale 70005 §4300 w dniu
4.

z

27

.l2-20l3

Kontrola wydatków dokonanych od

01

r.

zamiast

przel<roczenia

r.

.0I.2014 r. do 31,03.2014 r. przy pomocy

ACL nie vłykazńa przeŁłoczeń wydatków w stosuŃu do planu. Jednakże
plan początkon,y na rok 2014 koncie 980 zarejestrowano niepoprawnie z datą
programu

księgowania 3I.0L20I.4r. zamiast z datą od której obowiązywał tj.

zmiany wprowadzone uchwałami zmieniającymi budzet
zarej

lj
l'.}

r'.

e

w I

01

.0I.20I4

r.,

kwartale 2014

strowano poprawni e na dzień obowiązyłv ania zmian w planie.
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ostatniego dnia miesiaca. zamiast

z

działaniem niepoprawn}rm. Zgodnie

datą od kied}, zmiana planu obowiązuje jest

z

vłytycznymi do prowadzenia tegoż konta

wskazanymi w ZŃączniku nr 3 do rozpotządzenia Ministra Finansów

z

dnia 5 lipca

2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budzetu

Państwa, budzetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządo!\ych zakJadów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz

Państwowych jednostek budzetowych mających siedzibę

poza

granicami

Rzeczypospolitej Polskiej Q,t. Dz. U . z 2013 , poz. 289) oruz zarządzęnięm Nr i 1/2012

Starosty Grudziądzkiego

z

dnia 1 sierpnia 2012

r. w

sprawie ustalenia

zasad,

rachunkowości (...):

,,Konto 980 - ,,Plan finansowy wydatków budżetowych" służydo ewidencji planu
finans ow e go wydatków budże t owych dysponenta śro dków budżet owych.

Na stronie Wn konta 9B0 ujmuje się planfinąnsowy wydatków budzetowych oraz jego
zmiany,

Na stronie Mą konta 980 ujmuje się;

1)
2)

równowartość zrealizowanych wydatków budzetu,
wartoŚĆ

planu niewygasających wydatków budzetu do realizac.ji w roku

następnym,

3)

wartośćplanu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 9B0 jest prowadzona w szczegółowości planu
finans ow e go wydatków budżetowych. "

Plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany ewidencjonuje się
w księgach rachunkowych na bieząco tzn., zgodnie z zapisami art. 20 ust. 1 ustawy
o rachunkowości

o treści: ,,do laiąg rachunkowych olcresu sprawozdawczego naleĄ

wProwadziĆ, w postaci zapisu, kaZde zdarzenie, które nastąlliło w tym okresie
sprawozdawczym" oraz zgodnie zart.24 ust. 1 o treści: ,,lrsięgi rachunkowe powinny
być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco".

Udzielono instruktażu Pani Skarbnik Grażynie Kalicie o obowiązku przestrzegania
ewidencji planu budżetu

i

uchwalonych zmian na koncie 980, zgodnie

z

datą

obowiązywania.

6.

Stwierdzono przestrzeganie przez kontrolowanąjednostkę art.44 ust. 1 pkt2, art.52

ust. 1 pkt 2 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

r.

o finansach publicznych (i. t. Dz.U. z2013 r., poz.885 ze zm.), zgodnie, z którymi

^l

{.,ł.
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dokonywanie wydatków możę następowaó

do wysokości planu

finansowego

z uwzględnieniem prawi dłowo dokonanych przeni esień.

Wydatki bieżące.

2.1.

2.1.1,. Prawidłowośćzaszeregowania

oraz stosowanie stawek płac pracowników

Starostwa Powiatowego.

WYdatki

z

tYtułu wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatu wraz

wYniosłY: w 2013 roku
osobowe

-

-

z

pochodnymi

8.136.665,34 zł, z tego wynagrodzenia ogółem 6.815.179,44 zł,

6.209.388,03, pochodne

-

1.32L485,90. W dziale 75020 Starostwa powiatowe

wydatki na wynagrodzęnia (§ 4010) wyniosły w 2013 roku 1 .755.873,42 zł.
Zgodnie ztreŚciąsprawozdaniaZ-06

o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za2013

I., w ubiegłym roku przeciętne zatrudnienie w Starostwie Powiatowym wyniosło 46
Pracowników. Na koniec roku w Starostwie pracowały 44 peŁnozatrudnione osoby.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:
-ustawY

z

dnia 21 listopada 2008

r. o pracownikach samorządo!\ych (Dz. U. Nr

223,

poz.1458 ze zm.),
-rozPorządzenia Rady Ministrów
pracowników samorządowych

z

dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad vnynagradzania

(tj.Dz.IJ. z20l3

-ustawy budzetowej na rok 2013

poz.1050 ze zm.),

,

-Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
Powiatowym wplowadzonego zarządzeniem nr 11/9 Starosty Grudziądzkiego

w

Starostwie

z dnia}2

maja

2009 r.

-UchwałY Nr IIIlI7l2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego
ustaleni a v,lynagr o dzenia

S

z

dnia29 grudnia 2010 w sprawie

taro sty Grudziądzkie go.

Skontrolowano następujące zagadnienia:

o

ZgodnoŚĆ regulaminu wynagradzania przyjętego w jednostce

z

przepisami ogólnie

obowiązującymi.

o
o

Poprawnośc zaszeregowania pracowników Starostwa.

płacy miesięcznej kierownika jednostki do
siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budzetowej dla osób

Przestrzeganie ograniczenia

zajmuj ący ch stanowi ska ki erownicze.
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Dokonanie formalnej, rachunkowej

i

płac oraz

merytorycznej kontroli list

zatwierdzenie ich do wypłaty przezupoważnione osoby.

Wypełnienie przęz Starostę obowiązku ustalenia,

w

maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników

i

j

zarządzenia,

drodzę

zastępców kierowników

ednostek budZetowych i samorządowych zakładow budZetowych.

Kontrolą

obj ęto dokumentacj ę

płacową

-Starosty,
-Wicestarosty,
-Skarbnika,
-Sekretarza Powiatu,

-Kierownika Wydziału Rozwoj u Lokalne go, Edukacj i, Zamówięń Publi cznych,

-KierownikaWydziŃuOchrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej,
-Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami

Ogółem zbadano wynagrodzęnie 7 pracowników, co stanowi ponad

8

% ogólnej

ltczby zatrudnionych wg stanu na 3I.I2.20I3 r. według danych sprawozdanta Z-06
pracujących, wynagrodzeniach

i czasie pracy za rok

o

2013; kontrolą objęto wyłącznie osoby

zatrudnione na stanowiskach kierowniczych. Prawidłowośózaszeregowania oraz stosowania
stawek płac sprawdzono wybierając do kontroli wynagrodzenie luty 2013

iluty

2014 t.

Badaniem obj ęto następuj ące dokumenty:

.
o
.

akta osobowe wyżej wymienionych pracowników,

karlotekiroczne pracownikow zarok 2013 i2014,
listy płac za luty 2013

i

luty 2014 r.,

Ustalenia

.

Regulamin v,rynagradzania pracowników jest zgodny
przepisami

-

ustawą

z

dnia

2i

z

aktualnie obowiązującymi

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.

Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009
w sprawie zasad wynagradzania pracowników

l

samorządowych,

w

r.

zakresie objętych

badaniem wynagrodzeń.

Zaszęręgowanie

-

ustalenie wysokości wynagrodzeń zasadniczych oraz wysokości

dodatków (funkcyjnego i specjalnego) - nastąpiło zgodnie z przepisami wymienionymi na
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wstępie,

Kwoty miesięcznych wynagrodzeń Starosty Grudziądzkiego wypłacone w zbadanym
okręsie

nię przekaczały

siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawach

budzetowych na lata20l3-2014 dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie
(12.365,22 zł).

Listy płac za luty 2013
a

i

luty 2014 zostały podpisane ptzęz osoby sporządzĄące,

następnie listy zostały sprawdzone pod względem merytorycznym

i

formalnym oraz

zatwiet dzonę pr zez upoważnione o soby.

Kwoty ustalonych wynagrodzeń dla pracowników

z

wybranej próby były zgodne

z kwotami wykazanymi w liściepłac za luty 2013 r. i luty 2014 r.

W celu zręalizowania obowiązku wynikającego z art.39 ust. 3 ustawy o pracownikach
samorządo}vych Starosta Grudziądzki wydał Zarządzenie

maksymalnego wynagrodzenia kierowników
or

ganizacyjny ch

or

i

Nr 10/2009 w sprawie ustalenia

dyrektorów powiatowych jednostek

az i ch zastępcó w.

Nieprawidłowości w badanym obszarzę nie stwierdzono.

2.1.2. Rozliczen i a z Za|<ładem Ub ezpi eczeń

S p

ołeczny ch.

Kontroli poddano terminowośó odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne oraz Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń. Sprawdzono terminowość
odprowadzania składek do ZUS-u porównując jednocześniewysokośćskładek wykazanych w

deklaracjach

z

kwotami zrealtzowanych przelewów, na przykładzię II póŁrocza 2013

i I kwartału 2014 roku.
Do kontroli przyjęto:

o
o

dęklaracj ę rczliczęniowe

zus

p DRA za vłyżejwymienione okresy,

wyciągi bankowe - potwierdzające przekazanię składek do zus-u na ubezpieczęnia

społeczne oznaczonę jako dowody o

numerach:

wwll}9ll3, wwll50l13,

wwll72ll3, wwll93ll3, v,rwl2l2ll3, v,rwl233ll3, wwl247lI3, oraz wwl}Ill4 z
5.02.2014 r.,wwl63l14 z7.04.2014 r.,v,rwl4jl14 z 5.03.2014 r.

Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie jednostka odprowadzała składki do ZUS-u

i w wysokościachv,rykazanych w deklaracjach, tj. zgodnie z przepisami art.47
ust.l pkt 2 ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 1442 ze zm.), po uwzględnieniu korekt wynikających z
terminowo

nadpłat w kwotach 109,06

li

,4Ą

złi 56,86 zł, Nadpłaty zlikwidowano
9I

zaliczając te kwoty napoczet

składek

ZUS

przekazanych

w marcu 2014

r.

składek do ZUS-u w zakresie zgodnościkwot

Szczegółowe zestawienie odprow adzonych

z

dek|aracjami

ZUS P DRA w 2013 roku

stanowi Akta kontroli Nr 27n4nll.2l4.

2.1,3. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym doĘczące zaliczek na podatek dochodowy od
osób firycznych z Ętułu wypłaconych wynagrodzeń.

Kontrolą objęto:

Terminowośćodprowadzania

na rachunęk baŃowy Urzędu Skarbowego

zaliczęk

miesięcznych na podatek dochodowy od osób ftzycznych (pracowników), kontrolę źródłową
przeprowadzono napodstawie danych

z

2013 roku.

Powyższe zagadntenie skontrolowano w zakresie przestrzeganiaprzez jednostkę przepisów
art.

3

8 ustawy

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t1. Dz.

U. z2010 r. Nr 5l,poz.307 ze zm.).

Weryfikacją objęto następujące dokumenty: Wb nr 34, 54, 77, 95, 1I7, I4O, 160, 182, 202,
222,244,247 z roku 20i3
ustalenia

Na podstawie zbadanych dokumentów źródłowych i ewidencji księgowej

stwierdzono

przekazywanię zaliczęk na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego
zgodnie z obowiązkiem wynikającym

z

art. oraz 38 ust. 1, a

więc nie później niż do 20 dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki Zestawienie przekazanych
zaltczęk

na

podatek

zawarto

w

Aktach

kontroli

Nr 27ll4tlll.zls.
2.1,4, Kontrola wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do

Średnich wynagrodzeń nauczycieli określonychw art. 30a ustawy
1982r. Karta Nauczyciela (i.t. Dz.U.z2014

r.o

z dnia 26 sĘcznia

poz. 191).

Zakres kontroli:

Kontrola wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do
osiągania przęz nauczycieli danego stopnia awansu zawodowego
Grudziądzkiego średnich wynagrodzeń

1982

-

określonych w art.30a ustawy

r, Karta Nauczyciela fi.t. Dz. U.

z

^l

l -{'i

obszarze Powiatu

z dnia26

stycznia

2014 r., poz. 191) obejmowała następujące

zagadnienia:

J

na

92
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Weryfikację sprawozdania

z

wysokości średnichwynagrodzeń nauczycieli

na

poszczegÓ|nych stopniach awansu zawodowe go w szkołach prowadzon y ch ptzez jednostkę
samorządu terytorialnego.

Zestawienie aktów prawnych regulujących problematykę ustalenia średnichwynagrodzeń
nauczycieli:
ustawa

z dnia 26

sty

cznia

I9

82 r . Karta Nauczyciela,

rozporządzenię Ministra Edukacji Narodowej
sposobu opracowania sprawozdania

z

dnia 13 stycznia 2010 r.

w

sprawie

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

na

poszczegÓInych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzony ch przezj ednostki
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz.35 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych waruŃów
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczęgo oraz wynagradzania za pracę w
dniu wolnym od pracy

(.t.Dz.U. zż0I4 r.,poz.416),

ustawa budżetowa na rok 2013

Kontrolą

obj ęto następuj ące

sprawozdanie

z

z dniaZl stycznia}}l3

r, (Dz. U.

z20I3 r.,poz.169).

dokumenty:

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych pTzez Powiat Grudziądzki za
2013 r.,

korektę sprawozdania z wysokościśrednichwynagrodzęń nauczyciell na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przęz Powiat Grudziądzki za
2013 r.

z dnia 10.02.2014

r.,

dowody potwierdzające termin przekazania ww. sprawozdania do Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Bydgoszczy,

o wynagrodzeniu poszczególnych nauczycieli (informacje
spotządzanę przęz placówki oświatowe prowadzone przęz Starostwo Powiatowe
arkusze pozyskania danych

w Grudziądzu) wtaz z korektami sprawozdań,

pisma Starosty Grudziądzkiego odnośnie przekazania
z

w

zŃączeniu sprawozdania

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycięli na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego w szkołach prowadzonych przezjednostkę samorządu terytorialnego za rok
2013 oruz korekty sprawozdaniazarok2013 do następujących osób / instytucji:
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Dyrektor Placówki Opi ekuńczo- Wychow aw czej w Wydrznie,
Dyrektor

P

lacówki Opi ekuńczo -Wychow

aw czej w B

Dyrektor Zesp ołu S zkół P onadgimn azj alny ch w
przewodni czący komi

sj

i

zakładow ej N

s

zz,,

s

iałochowie,

asinie

Ł

olidarno ść"pracowników Oświaty

w Łasinie,

Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łasinie,
Przewodni czący Rady Powiatu Grudziądzkiego,

Regionalna Izb a Obr achunkowa w

o

B yd go sz

czy

o

ddziń w Toruniu.

procedura obliczania dodatków uzupełniających dla naucrycieli.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym

z

art. 30a ust. 1 w powiązaniu

z

art. 9Id pkt 2

Karty Nauczyciela organ prowadzący szkoły - tj. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego jest
zobowiązany do przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokościśrednich wynagrodzeń
oraz Średniorocznej struktury zatrudnienia nauczyciel| Zgodnie

z

obowiązującym w okresie

podlegającym kontroli regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Grudziądzu-

wprowadzonego uchwałą Rady Powiatu Nr IV/8/2003 r. z dnia 14 lutego 2003 r. zmienioną

Nr XXVII|5712005 z dnia 29 grudnia 2005 r., Nr YIl32l2007 z 79 częrwca
r., Nr Xł18/2009 r. z dnia 30 częrwca 2009 t., Nr XXV-4 -2OI0 r. dnia 17 marca 2010

uchwałami:
2007

r. powyższe zadanie znajdowało się w kompetencji Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji
iZamowień Publicznych. Stosownie do postanowień § 20 ust. 1 pkt 15 ww. aktu prawnego do
podstawowych zadań przywołanego powyzej wydzińu było wykonywanie innych zadań
leżących w kompetencji powiatu w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki.

W związku zfaktem, że jednostki podlegające Starostwu Powiatowemu w Grudziądzu
ptowadząsamodzielnie rachunkowośó i tym samym w szczególności samodzielnie prowadzą
kadry i płace to ww. sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie inform acji złożonych
przez dyrektorów placówek.

Sprawozdanie zbiorczę zostało sporządzone na podstawie informacji

placówek: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Wychowaw czej w Wydrznie,

Powyzsze placówki

P

w Łasinie, Placówki

lacówki Opiekuńczo - Wychow

są,

z

aw

następujących

Opiekuńczo-

czej w B iało chowi e.

jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Powiat na

podstawie następujących przepisów prawnych (zadanie własne Powiatu): art. 5 ust. 5a ustawy

Ń
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M

z dnia 7 v,lrześniaI99I r, o systemie oświatyQ. t. Dz.IJ. z 2004

ul.

oraz

32 ust, 2 ustawy

zastępczej Q.

z

r.

Nr 256, poz. 2572 ze

dnia 9 częrwca 201l r. o wspieraniu rodziny

t.Dz.U. z20I3 r.,poz.135

i

zm.)

systemie pieczy

ze zm.).

W związku zpowyższym przedmiotowe sprawozdanie zostało sporządzone w sposób
prawidłowy.

. weryfikacja

w

danych wykazanych

o,sprawozdaniu

z

wysokości średnich

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzony ch przez Powiat Grudziądzkio'.
W wyniku kontroli prawidłowościsporządzenia ww. sprawozdania stwierdzono:

1,

Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 20.0L20I3 r., z uwagi na przysłane w dniach

16,

2I i

28.01

.2014

r. przez placówki

oświatowe korekty danych do sprawozdań,

Starostwo w Grudziądzu dokonało korekty pierwotnej wersji sprawozdania z wysokości

Śrędnich wynagrodzeń. Ostateczna wersja została zatwierdzona przez Starostę
Grudziądzkiego w dniu 10,02.2014 r. i tym samym został dotrzymany termin określonyw

4 Karty

w myślktórego obowiązek sporządzenia ww.
dokumentu został .vqrznaczony do dnia l0 lutego następującego po roku dotyczącego
danego okresu. Powyższe sprawozdanie zostało przekazane do Regionalnej Izby
art. 30a ust.

Nauczyciela,

Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu l1.02.2014 r. w wersji papierowej. W dniach 1213.02.2014

r.

przesłano ww. sprawozdanię do dyrektorów placówek oświatowych,

Rady powiatu Grudziądzkiego orM związkom zawodowym
zrzeszającym nauczycieli. W związktl z powyższlłni faktami zostń dotrzymany termin
określony w art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela nakładający obowiązek przekazania
Przewodniczącego

sprawozdania w terminie 7 dni od jego sporządzenia.

2.

Średnioroczna liczba etatów zostńa v,rykazana odrębnie dla kńdej grupy nauczycieli

odanym stopniu awansu zawodowego oraz odrębnie dla obowiązujących w roku 2013

dwóch kwot bazowych,

tj, zgodnie z

obowiązkiem wynikającym

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z

z § 2

dnia 13 stycznia 2010 r.

w

ww,

sprawie

sposobu opracowania sprawozdania (.. .).

3.

W sprawozdaniu wykazano prawidłową wysokośćkwot bazowych (2.7I7,59 zł w okresie

od stycznia do sierpnia.oraz 2.717,59 zł w okresie od wrześniado grudnia) oraz
wysokości średnichwynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w okresach od stycznia do sierpnia oraz od wrześniado grudnia

{

."L'
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-

tj. zgodnie

V\
"Ę

z

art. 30 ust. 3 Karty

2013

Nauczyciela w powiązaniu z art. 13 ust. 2 ustawy budZetowej na rok

z dniaZl stycznia 2013 r.

.

4. Kwotę różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi w roku na wynagrodzenia
w składnikach określonych w aft. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela a sumą iloczynów
średniorocznej Liczby etatów i śrędnichwynagrodzeń (art. 30 ust. 3 ww. ustawy)
obliczono odrębnie dlakażdĄ grupy nauczycieli na danym stopniu awansu zawodowego
tj. zgodnie

-

z art.30a ust. 2 Karty Nauczyciela.

5. Sprawozdanie pod względem rachuŃowym nię zawierńo błędów.
6. W ww. sprawozdaniu zostały wykazane wielkościetatów oraz vłydatki poniesione na
nauczycieli w składnikach wskazanych w art, 30 ust. 1 KN wynikające z złożonych
informacj i z placówek oświatowych.

Nieprawidłowości w badanym obszarze nie stwierdzono.

o

obowiązekwypłaty dodatków uzupełniających.

Na podstawie ww. sprawozdania ustalono:

1.

Nię został osiągnięty poziom średniego wynagrodzenia na stopniu awansu zawodowego
nauczyciela stażysty i nauczyciela mianowanego.

2. Łączna kwota do wypłaty w ramach dodatków
18.0643,78

zł,w tymw zakresie stopnia

3. Organ

awansu zawodowego nauczyciela:

7 006,60 zł,

stażysty
mianowanego

uzupełniających wynosiła

-

11 058,18 zł.

prowadzący szkoły, zgodnie

z

wyliczonymi przęz placówki oświatowę

osobistymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego, sporządził listy wypłat jednorazowego
dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

z gtllp

nauczycieli stazystów

i

nauczycieli

mianowanych.

4. Listy wypłat jednorazowego
Grudziądzkiego

z

dodatku uzupełniającego zgodnie

z

pismem Starosty

dnia 29.0I.2014t., zostńy przekazane do jednostek oświatolvych

celem dokonania wypłaty. Wypłaty dokonano w dniu 31,0I.2014 r.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

t
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2.1,5. ZakuP materiałów

i

wyposażenia (§ 4210), zakup usług remontowych (§ 4270),

zakup usług pozostaĘch (§ 4300).
Skontrolowano wydatki Starostwa Powiatowego w wyzej wymienionych paragrafach w 2013
roku i I kwartale 2014 r. Wydatki te zamknęły się odpowiednio kwotami:

o
.
o

4270 4300 -

złi 88.308,01 zł

§ 4210

509.203,97

§

188.367,28 zł i 3.567 ,32 zł

§

I40.96I,66 złi39.156,78 zł.

(doĘczy działu 75020

Starostwa powiatowe wg wydruków ,,zestawienią kont

-

- syntetyczne"

w wyżej opisanych oltresach i §§ )

Szczegołowej kontroli poddano wydatki dokonane w listopadzie 20t3 i w marcu2014

Powyzsze wydatki zbadano w zakresie:
-

kompletności i rzetelności dowodów księgowych,

-

kontroli i zatwięrdzania pod względem formalnym i merytoryc znym dowodów księgowych,

- legalności ponoszonych wydatków w świetle obowiązujących przepisów,
-

prawidłowoŚci klasyfikowania wydatków orazpIowadzeniaewidencji analitycznej,

- z go dno

Kontrolą

śc

i

ewi

d

obj ęto

'

encj

i

anality cznej ze spr aw

o zdawc zo ści ą.

niżej wymienioną dokumentacj

ę

:

wydruki komputerowe syntetycznę (,,zestawienia stanów kont syntetyczne")
do konta 130 w § 4210, 4270,4300 zarok 2013

'

r.,

wydruki komputerowe analityczne (obroty na kontach analitycznych) do konta
130 w § 4210, 4270,4300 za listopad 2013

'

izaIkv,lartń2014

imarzec2014,

Sprawozdanie Rb-28s samorządowej jednostki budzetowej za rok 2013 i

zaI

kwartał 2014 r.,

.
.

dowody źródłowę z listopada 2013 roku (Fł00235 - PK00482),
dowody źrodłowezmarca 2014 roku (FA/0035

- WW00058).

W zbadanych miesiącach zrealizowano wydatki w następujących kwotach
klasyfikacji budzetowej

.

i

paragtafach

:

marzel 2014:

§ 4210

-33.9ż5,53 zŁ (tj. ok.38 %vłydatków dokonanych w I kwartale w

§ 4270

-

^l!(
1
. ,t''

i

2.005,22 zł (tj. ok.56 oń v,rydatków dokonanych w I kwartale w § 4270 );

9]

tl"-

§ 4210);

t-

M,
,

/

/\V

§ 4300

,

-

17.891,80 (tj. ok. 46 % wydatków dokonanych w I kwańale w § 4300),

listopad 2013:

§ 42 1 0

-

48.09

1,9

3 zł (tj. ok.9 Yo wydatków dokonanych w 20 1 3 r. w § 4210);

§ 4270

I.894,2o zł (tj. ok. 1 % wydatków dokonanych w 2013 r. w § 4270);

§

10.457,Iż zł (tj. ok. 7

4300 -

%o v,rydatkow

dokonanych w 2011 w § a300)

Ustalenia.
Stwierdzono, ze poddane kontroli dowody źródłowe:
-

były opisane, zbadanę pod względem merl.torycznym i rachuŃowym, oraz zatwierdzone do

wypłaty przęz upowaznione osoby,

- zostały zaewidencjonowane we właściwejpodziałce klasyfikacji budzetowej,
- kwoty wydatków wynikające

z ewidencji analitycznej były zgodne z danymi sprawozdania

Rb-28s Starostwa Powiatowego.

Nie stwierdzono dokonywania wydatków bez podstawy prawnej. Nieprawidłowościw wyżej
opisanej dokumentacj i nie

uj

awniono.

2.1.6. Podróże służbowe.

Podróże służbowe krajowe (§ 4410 klasyfikacji budżetowej).

Podróże słuzbowe zagraniczne nie wystryiĘ
iI

hłartale 2014

w

Starostwie Powiatowym

w 2013

roku

r.

W powyższym zakłesie skontrolowano czy wydatki na podróże słuzbowe dokonywane były
w oparciu o:

.

tozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29 stycznia 2013 roku w
sprawie należnościprzysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budZetowej ztytvłu podróży służbowej (Dz.U. z2013

poz. 167),

.

tozporządzenie Ministra Infrastruktury

z

dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie warunków

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych

samochodów osobowych, motocykli

i

motorowerów niebędących własnością

pracodawcy (Dz. U. Nr ż7,poz.27I ze zm.).

.

Zarządzenie

Nr

I9l2013 Starosty Grudziądzkiego z dnia 16 października 2013 r. w

sprawie ustalenia zasad uzywania samochodów niebędących własnościąpracodawcy

l
n.,'ir-.
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do celów słuzbowych.

w zakresie

:

-PrawidłowoŚci dokumentowania podtóży służbowych (m.in. popruez ujmowanie poleceń
wyjazdu w rejestrze orazwłaściweich wypełnienie),

-przestrzegania zasad rczliczania kosztów podrózy zgodnie

z

przepisami rozporządzęnia

Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

-prawidłowoŚci rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych do celów
służbowych poptzęz:
-zawarcię umowy cyr,vilnoprawnej w przypadkach korzystania

celów słuzbowych rozliczanego

w formie

ryczahu (§

z samochodu prywatnego

1 ww.

do

rozporządzenia Ministra

Infrastruktury),

-prawidłowe ustalenie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników
korzystających z samochodów prywatnych dla celów słuzbowych (§ 3 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury),

na podstawie pisemnego oświadczeniapracownika
o użyrvaniu samochodu prywatnego do celów służbowych w danym miesiącu
-rozltczantę kosztów

(§ 4 rozpor ządzenia

Ministra Infrastruktury).

Skontrolowano także ewidencję analityczną wydatków

-

75Ol75020l44I0 za 2013 rok

i

I

kwartał 2014 roku, oraz sprawozdanię Rb-28s w zakresie zgodności danych wynikających ze

sprawozdania

z

danymi

ewidencji

analitycznej.

stwierdzono,

ze w omawianym rozdziale klasyfikacji budZetowej (Starostwa powiatowe) wydatkowano na
delegacje służbowe w 2013 roku 7.021 ,45 zł, a w I kwartalę 2014 roku

-

I.686,14 zł.

podróze słuzbowe

Na podstawie ,,rejestru delegacji służbowych" prowadzonego w Starostwie Powiatowym
ustalono, że w 2013 roku wystawiono 95 poleceń wyjazdów służbowych. W I półroczu 2012
wystawiono takich poleceń 16.

Kontroli poddano wydatki dotyczące krajowych podróży służbowychpracowników Starostwa
Powiatowego w 2013 i2014 roku na podstawie rozliczonych poleceń v,ryjazdów służbowych;
były to polecenia wyjazdów służbowych o numerach:

z

2013 roku: 5, 23, 47, 52, 55, 56, 60,61, 80, 81, 82, 84, 83, 85, 86, 88, 89,

z2014 roku:3, 1,5,6,

clj.i

11.

99

Sprawdzono sposób rozliczenia 22 zę 111 poleceń v,ryjazdów służbowych wystawionych w
badanym okresie (ok. 20%).

Rozliczenie miesięcznych limitów kilometrów

za

jazdy lokalne.

W 2013 r. i w I kwartale 2014 roku jeden pracownik Starostwa Powiatowego był uprawniony
do korzystania z miesięcznych limitów kilometrów, był to Pan Michał Kosowicz

- Inspektor.

Kontroli poddano:
oświadczenia o używaniu samochodu prywatnego do celów słuzbowych za lipiec

-

i sierpień 2013 roku złożoneprzęz pracownika Starostwa uprawnionego do ryczałtów,

-

listę obecności pracowników Starostwazaltpiec i sierpień 2013 r.,

-

listy wypłat ryczałtów zalipiec i sierpień 2013

-

umowy zawartę w dniu 2.0I.20I3 r.iż6.06.2013 r. z uprawnionym do miesięcznych
limitów kilometrów,

Ustalenia:

.

wyjazdy odbywały się na podstawie poleceń wyjazdu słuzbowego, wystawionych
przez pracodawcę, które zawierały: kolejny numer , oznaczenie miejscowości oraz cel
podróży, określenieśrodkalokomocji oraz podpis osoby delegującej.

. Rozliczenie kosztów podróży służbowejnastępowało po jej
i po złożenitpt zez o sobę dele gowaną rachunku ko sztów

p o

dr óży

odbyciu

.

Rozliczenie określało:miejsce wyjazdu orazprzyjazdu, datę podtoży słuzbowej, ilość
kilometrów przebiegu, przyjętą stawkę za 1 kilometr przebiegu oraz podpis osoby

delegowanej. Rozliczenie dotyczące miejsca oddelegowania

było zgodne

z

poleceniem wyjazdu.

Starosta Grudziądzki ustalił stawkę zwrotu kosztów

za 1

kilometr podróży

przysługującą pracownikowi odbywającemu podróż służbowąsamochodem
osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnościąpracodawcy, w
wysoko ścimaksymaln ej przewidzianej wyżej powołanymi przepi sami.

Ryczałty na jazdy lokalne przyznale pracownikowi były rozliczane z uwzględnieniem
dni nieobecności w pracy, aprzyznane miesięczne limity kilometrów nie przehaczńy
300 kilometrów.

/
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o

Ewidencja analityczna prowadzona dla starostwa powiatowego w § 441 była zgodna
ze sprawozdaniami Rb - 28s zarok2013 i I kwartał 2014.

Nie stwierdzono przypadków podpisyłvania poleceń wyjazdu służbowego dla Starosty przez
osoby do tego nieupoważnione

-

realizowano zalecenie

nr 3 zawartę w

wystąpieniu

pokontrolnym RIO z dnia 18.11.2010 r.

2.2.Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe w jednostce wg sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków
budzetowych j.s.t. olaz sprawozdaria Rb-NDS o nadwyzce/deficycie zaplanowano na 2013 r.

w wysokości5,916.571,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5.205.770,12 zł co stanowiło
88 % planu. Kontrolę przeprowadzono na przykładzie ęwidencji wydatków majątkowych
dokonanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.

plan i wykonanie wydatków

Zestawięnie prezentujące szczegółowo

majątkowych

(inwestycyjnych) na 31 grudnia ż0I3 i 30 marca 2014 r. wg zadań, klasyfikacji budzetowej zawarto w

Aktach kontroli Nr 27114IIII.216.

Na podstawie danych wynikających ze sprawozdań:

o
o

Starostwa Powiatowego

Ewidencji analityczną

- Rb-28s za2013 roki

-

za I kwartał 2013 roku,

wydruków komputerolvych wydatków w

§§ 605,606,630,

- zawyżej wymieniony okres.
Ustalono, żę wydatki majątkowe dokonywane przęz Starostwo Powiatowe wyniosły,
663

odpowiednio plan i wykonanie:

o
o
2.2,1.

w 2013 roku 452.572 zł, i229,I0I,49 zł

i

w I kwartale 2014 roku 154.110,00

8.750,00 zł

Wydatki na inwestycje.

Poddano kontroli następuj ącą dokumentacj

ę

:

-Ewidencję inwestycji - konto 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje),
-Dowody źrodłowę:

WW001 6- (licencja) -kwota 3.640,80
WW00215- (regały przesuwańe zmontażem i dostawą) - kwota 39.999 zł.
FZll00225- (zakup serwera, urządzeńperyferyjnych, komputerów) - kwota 34,170,80.

li
iź^-.
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Ń

ustalenia

konto 080 wykazywało w badanym okresie następujące obroty i salda.
Rok 2013

Bo

-0-

Obroty
Wn64.729,98

Ma64,729,98

BZ

-0-

Ikwaftń2014

Bo

r.

-0-

Obroty
Wn 48.802,18
Ma 48.802,18
Saldo -0-

Ewidencja szczegółowa do konta 080 pozwoliła ustalić koszty nabycia lubwytworzenia
Środka trwałego wraz z jego wycenę końcową według prowadzonych inwestycji, zakupów.

Brak salda końcowego oznaczał, że nie wystąpiły na koniec roku

w

Starostwie koszty

inwestycji w budowie.

Ujęcie zakończonYch inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ewidencji księgowej opisano w
pkt. II. 2.4 ptotokołu: ,,Ewidencja składników majątkowych

-

środkitrwałe''.

2.2.2. Pozostałe wydatki majątkowe.

W

oParciu

o

ewidencję księgową 2013

majątkowYch (Akta kontroli

Nr

i I

kwartału 2014, zestawienie wydatków

27tl4tIII.2t6), oraz sprawozdania Rb-28s ustalono, ze

kontrolowana jednostka (Starostwo Powiatowe) nie wydatkowała środków finansowych
na
inne cele majątkowe niż omówione powyżej.

2.2.3, Stosowanie przepisów z zakresu prawa zamówień

publicznych przy realizacji

wydatków.
Kontrolę Przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy
zamówień publicznych ( jt. Dz.IJ.

z

2013 T., poz. 907 zę

l02
r§..,

I

z dnia29

stycznia 2004 roku prawo

zm) zw.

dalej pzp., oraz przepisy

wykonawczę do tej ustawy. Stosownie do treści Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
wykonywanie zadan z zakręsu prawa zamówięń publicznych nalężńo do Wydziału Rozwoju
Lokalnego, Edukacji

i Zamówień Publicznych

(§ ż0 pkt 2 Regulaminl). Zgodnie z § 9 pkt 7

W okresie

Regulaminu nadzor nad powyższymi zadaniami sprawował Starosta.

objętym

kontrolą(rok 2013 i I kwartał 2014) obowiązywały następujące przepisy wewnętrzne:

-

Zarządzenie

wprowadzaj

Nr Ill20I0

ąc e,, Re gul am

i

n udz

Starosty Grudziądzkiego
ie

lania zamówi eń pub

lic

z

dnia

2I

pńdziernika 2010

zny ch"

- Uchwała Nr 81/4512010 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z 29 września 2010 w sprawie
wprowadzenia Re gulaminu udzielan ia zamówień publicznych.

Zgodnie ztreściąsprawozdania rocznego ZP-SR
rejestrów zamówień publicznych za 2013 rok

I

z zamowień publicznych za20l3 rok oraz

i za

I kwartał 2014 roku, stwierdzono żę w

badanym okresie udzielono w kontrolowanej jednostce 6. zamowięń publicznych, ztego:

.

w 2013 roku udzielono 5. zamówień w tym 1. na roboty budowlane,2. zamówień na
usługi , oTaz 2 na dostawy,

. w I kwartale

2014 roku przeprowadzono 1 postępowanie w sprawach zamowięń

publicznych na usługę,

Ogółem

w

badanym okresie przeprowadzono

6

postępowań

w

publicznych, w tym 5 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego

trybie z

wolnej ręki.

Z tej liczby 1

sprawach zamówień

i

1. postępowanie

w

postępowanie podlegało kontroli innych

wyspecjalizowanych organów, ze względu na finansowanie inwestycji

z

udziaŁem środków

unijnych. Ogółem w kontrolowanym okresie udzielono zamówień publicznych na kwotę
L629.256,64 zł.

Do kontroli wybrano 2 postępowania ( o łącznej wartości wynikającej z umów -910.553,50
zł).Przebieg i wyniki kontroli ujęto w nizej prezentowanych tabelach.

o

Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz
Starostwa Powiatowego.

Warlośćzamówienia wg szacuŃu: 134,618,67 zł.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Data wszczęcia postępowania: 6.05.2013 r.

Termin składania ofert: 22.05.?013 r.
Sygnatura postępowania: PR.27 2.09 .20

,'[r

il
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z

węzłem cieplnym

w budyŃu

]Rodzaj czynnościpodlegającej Dokonane

kontroli

]I
1

Opis przedmiotu i ustaŃ.l

,nu.toś.i zamórvienia

1.

ustalenia

Nu*rron.
przepisy/

--

-

t--.

Poprawnośćopisu przedmiotu Przedmiot ru.rrO*i.rria opisano * srŃz
art.29,30 pzp.
] zamówieniai załączonej do niego dokumentacji
technicznej - wsposób jednoznaczny i

_ ]_
2.

Termin,ustalenia wartości
]zamówienia - art.35 ust. I pzp.

3.
J.

ip",ń"i*,

-r---*

r.

PrawidłowoŚĆ ustalenia waftości Sposob ustalenia wartościzamówienia
Prawldłowośc
zamówienia StOSownie
ZamóWienia
zasad
nrlnnrviqrla
zqęqAnm.,,"1,ooo^.,*
o,+ 33
22
stosownie do
do zasad
odpowiada zasadom
wskazanym rrl
w art.
przewidzianych w art. 32-34 pzp. ust 1 pkt l pzp.-wartość ustalono na
podstawie kosztorysu inwestorskiego.

',

4.

6
l

uriul.niu wartości zamówienia dokonano

w mafcu 2013

-

';.iff.::lffi;ffi§:

poa,tu*u przeliczeniawartosci
zamówienia publicznego - art. 35 4,0196 zł
ust.3 wzwiązkuz § 1
wartośćzam.w€-33.490,56zł

]
]

]

]

x

]

X

x

rozporządzen i a Prezesa Rady
Ministrów z dn.
16 grudnia 20Il r. (Dz. U. Nr 282,

Identyfikacjaosobydokonującej Ustaleniawartości zamówieniadokonał
kierownik wydziału Architektury i

ustalenia wartościzamówienia.

-lI

Budownictwa.

t(nrnisiq nrzafqrcnr-Komisja
^"i.,
f"r"tu.gorna i' osoby

L ];J,ffif"T,;TlH:iJ,.
zamówienia publicznego

,
t
1. Powołanie komisji do

przeprowadzenia postępowania

2.

_y.19 pzp

-

i

]

|__

1Komisja przetargowazostńapowołana X

]

06.05,20l 3 przezZarząd,Powiatu
Grudziądzkiego Uchwałą Nr 4gl2)l2013

Złożenie
Llożenrc oswtadczen
oświadczeń przęz osoby
osoby ] Członkowie komisji
komisii oraz kierownik
występujące po stronie
zamawiającego i osoby wykonujące
zi^iiiiącego o braku lub
crynnosci w postępow aniu. złożyły
istnieniu okoliczności
oświadczeniana drukach zp-l . Żadna z
uzasadniającychwyłączenię z
j osób nie podlegaławyłączeniu
z
ipostępowania na drukach ZP-I (art. postępowania.

X
;x

]

IPublikacja ogłoszeń i wszc
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

,

Spełnienie obowiązku
i a ogłoszen i a o
.zamieszczen

Ą

yUZP
I04

zamieszczono
w dniu 6.05.2013 r. - pod nr

x

k

y,

V\

zamówieniu w Biuletynie
Zamowień Publicznych (w j akim
terminie i pod jakim numerem
zostało zarejestrowane) - art. 11
art. I2

I

Realizacja obowiązku i
l terminowo śó zamięszczęnia
ogłoszenia o zamówieniu w
miejscu publicznie dostępnym w
siedzibie -art.40 ust. 1i 6pzp

Realizacja obowiązku
zatnieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu na stronie
internetowej - stosownie do treści

Dowód publikacj i ogłoszenia
się w aktach sprawy.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy
ogłoszeń w dniach 6.05.2013-1 0.06.201
r.; stosowna adnotacja znajduje się na
ogłoszeniu.

l

+a
J.

, , l J Lw.
tllsto.
Zna_Jdu_le

,,

,

iY
3

Ogłoszenie zamięszczono na stronie
internetowej dnia 06.05.201 3 r.

]

art,40ust.li6prp

podanie informacji o dniu
:w ogłoszeniu zamieszlzonym na stronie
zamięszczęnia ogłoszenia w BZP w internetowej i na tablicy ogłoszeń
ogłoszeniu publikowanym w
Zamawiający zamieściłwymagane
miejscu publicznie dostępnym i na iinformację o dniu zamięszczęnia
stronie internetowej (art. 40 ust. 6 ogłoszenia w Biuletynie Zamowień
pkt 3 pzp)
Publicznych.

Zawaftośćogłoszenia o przetargu lOgłoszenie
rcszczone na stronre
nieo graniczonym - spełnienie
intemetowej i tablicy ogłoszeń zawierało
lW}mo$Ów art.4I pzp
elementy ptzewidziane ustawąpzp.

Iv

1

]

Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ)

1Udostępnienie SIWZ na stronie
l intemetowej - art. 42 ust. 1 pzp

SIWZ na stronię internetowej
udostępniony został prawidłowo w dniu
6.05.20 1 3r., tj. od dnia zamięszczenia

Zawartośc SIWZ - art.36 ust. 1-5

SIWZ zawrcrał wszystkie niezbędne
informacje przewidziane w pzp.

X

Czy Zamawiaj ący dopuścił
składanie ofert częściowych lub
składanie ofert wariantowych?

Nie.

X

Termin składania ofert
ust. 1 pzp

L

]

-

T"*ri,,kŁ.d"rt""f.ń *r;u"rorro,ru

art.43

"]

]i

dzień22.05.20l3 r. i tym samym
zachow any zo stń warunek w znaczenia
tęrminu składania ofert z zachowaniem co
najmniej 14 dni licząc od dnia
zamięszczęnia w BZP.

Wpłynęłyzapyiania na które udzielono
iWyjaśnienie treściSIWZ oraz
r ealizacj a obowiązków wskazanych niezwłocznie odpowiedzi skierowanej do
.
wlzlrs[<t ch zai ntere so wanych, o głaszając
l113{.3!,,9]:
',

|[-.

Iizpr

I

l05

"t

.k

}y)

jednocześnie treśćodpowiedzi na stronie
internetowej - na której zamieszczono
SIWZ ( w dniach 15.05.2013, oraz

aO.

[ZąJ".;" *.aium, jego wysokośći |Zamawiający nie
formy wnoszenia

i6pzp

--I

i.

-

art.

45 ust.2,4

należytego
Zub"rp'rurrnre
Zabezpieczenie należytego
lwykonania umowy i formy

7

wnoszenia - art. |-47 ust.
art. 150 ust. 2 pzp.

]
8.
S.

i,

148

'

i

żądńwadium lX

"Z^^^*ąlący
'Zamawiający zażądał
*
zażądałraierpiecr*iu
zabezpieczenia w
wysokoŚci 5Yo ceny zamówienia
w}nikającej zoferty, w formach

i

i
X

iprzewidzianych w pzp.

wykonawcóy X
Zamawiający żądałod wykonawców1
ŻądanieprzezZamawiającego |Zamawiający
lŻądanięprzezZamawiającego

l_

dokumentówpodmiotowychi
"r----------"J-"r-JLJ

]

V

przedmiotow}ch

-

art.25 i 26

Wptyw.ofert i publiczne ich
otwarcie

1.

3ffi*

VI
Vt
1.

',2.

pzp

Informacje podawane podczas
otwarcia ofert - kwota, jaką
I ro^iorro rrrzcztlqazvó r,lq

3,

dokumentówpotwierdzającychspełnianie
)|l
waruŃów udziału w postępowaniu.

-1'1'1

l

protokołu (ZP-PN) Zamawiający
Wg protokółu
1podał kwotę, jakązamierzaptzeznaczyc
na realizacle zarn1wlenin _ w wvsokości

dokumentowaniawpływu

l

X

X

iffi,,?§ffilTł}*T""#::",#łodatę

ot-ert i
Analża,
AnalŁa, ocena ofert

rozstrz.v gnięci e przeta rgu

Zamawiający wzywń oferentów
Wzywanie oferentów do
uzupełnienia ofert.
uzupełnienia oświadczeń i
J"t"mentów - art.26 ust, 3 pzp
bądż złożenia wyj aśnieńdot.
oświadczeńi dokumentów - art. 26
ust. 4 pzp,Żądanie od
wykonawc ow złożeniawyj aśnień
co do treści ofert i dokonanie
Lnn.,ru*"k
Lpoprawek
poprawek w ofertach
8| pzp.
art,
art,87
87
otćrtach - art.

i

pzp.

do

lX

i

Zbadano X

wykonawcow i
Wykluczenie wykonawców
lWyklu.rono 4. oferentów.
odrzucenie oferty w prowadzonym uzasadnienie dokonanego wyk luczenia W
postępowaniu
stosunku do oferty najtańszej (ZUHP
,,Wiko" s,c.- t46.575,57 zł) Stwierdzono,
ze powodem wykluczenia było nie
dostarczenie w terminie wyznaczonym
'
ptzęz Zamawiającego, w ramach
uzupełnienia dokumentacj i,
odpowiedniego zaświa dczenia naczelnika
urzędu skarbowego dotyczącego nie
L

L

1

1

r

106
^{

-t

t

\§1

J/\

I

3.

zaleganiaw podatkach. Wyznaczony
termin minął 5.06.2013 r., a dokumenty
dostarczono 6.06.2013 r. (na tendzięń
.vr1.znaczono termin otwarcia ofert),
Pozostali wykluczeni wykonaw cy złożyli
ofertyJ-.-_--_-.^-".*''Jb
droższe od oferty która wygrała
przetarg.

A*iJl^
Analiza zawartości
r^*ńS.i rł"^"r"h
złożonych.r",t
ofert ien-tJi;;,lili
kontrolujący ustalili, *że.-',--.j^przyjęta do

l-x

Dune oterenta,
oferenta, ktorego
którego wyłoniono ,,Cube" s.c. P. Narewski i p.
]Dane
P. Sieradzki zz
(1L^A-:^:-nndnzqc
nrnlrrąrło^-o^^
a Al Ą.
i l
podczas prowadzonego
Chodzieży - 1E^
150.146,26
złbrutto.
arlośćoferty,
]postępowania
!T§Ę9y9"," oraz wwartośó

X

l

zarowno pod względem formalnym:,realizacji oferta była zgodna Ż waruŃami
określonymi w SIWZ.
ijak i merytorycznym.

4.

)

;

-- ]-'
**r*ń.'", "f;;"
*:i,*:|::,.::::.i*j:?

i'

któv
l] wlrrę§rętllę przęz olerenta Ktory
wygrał przetarg,wadium przed,
upływ,em terminu składania ofert I

6.

ix

Ni,
Ni.-aotY"rv
Nte clotyczy

lX

przyjęte
do

lŁ1 prł?

n;|X-

OĘnu pr.zyjętądo realizacji wyłoniono
podstawie jedynego kryterium ustalonego
w slwz
SIWZ - najniższej
nainiższei ceny.
cenv. Wybrano
wvbrano

!t"- !1an rązprawidiowo'złożonych.],
Budzet * iriro.J
drń;łŃpar.750175020l477ąx
lnnnzll4T_|x -;dż"t*
]]

ljprzedsięwzięcia.]
Vil ]ruUihcle i zawiadomienia w
(L

sprawie lvyboru
]-;l,^*^,.L;^:^-^:
^f,^_!.
najkorrysiniejszej ofer§.

i

l.

obowiązek poinformowania obowiązek wypełniono w dniu
wvkonawców o wyborze
l0.06.20l3 roku. przesyłając
'.,
najkorzystniej szej oferty wraz
1zawiadomienia w formie elektronicznei.
z innymi informacjami - art, 92 ust.

;

I

ir

.7awarcie umowy
Termin zawarciaumowy
oferentem

i

2.

-

art.94

z
ust, 1 pzp

TozsamoŚĆ zawartej umowy

]l.

ze

|Jmowę NrP\2_7^3;?.rl_r}^:ł:.11:,:
dni.,zt ,06.2013 roku- zzachowaniem
terminu

ustawowego.

Stwierdzono zgodnośćumowv

I07

I

\

l

x
L

na x
i

urzędu
wyborze

l.

]

pzp.

TT,__-l^l:-_,_:_
:
, 1 1.
]Upublicznienie
na tablicy ogłoszeń iTreśćzawiadomięniazamieszczono
i na stronie internetowe
stronie internetow ej zamawiającego
ZaWiadOmienia o
zawiadomienia
O wvborze
irwv.^ri".r.rnn
na}ncoań .ł-ło
wywieszono ną
na fqhlinrr
tablicy
dnia
'.-"'-' ogłoszeń
najkorzystniejszej oferty - arL 92 r Ó.O'O-ZOiS ..-'usl.2 pzp

VIn

i

]

^* A< ..^a 1 .^--

ICzY,tozstrzvgnięcie przetargu
nastąr,iło w oparciu o
kryteria
]kvtelia oceny ofert, stosownie
art.91
]trąści
|,Zabezpieczenie
środków w planie
Ęl"r'"
fi nan sowym/budźec i e na realizację

,
7.

dotyczy

]

]

X

]

z ofęrta X

l

',,

samor ządzi e gmi nnym.

Starosta i Pan Edmund Korgol

wicestarosta. umow a zawierała
kontrasygnatę
Skarbnika Powiatu.
i
l

lnależytego wykonania umowy
i,art.I48 pzp

-

Wykonawca wniósł zabezpieczenie
',,",^^r^1<^1

11 -t

-.,f^_^:^

iogłoszenie o udzieleniu
zamówienia - art. 95 ust. I pzp

2.

Zawartoscprotokołupostępowania
- art.96 pzp

X
l,-.

w kwocię i w formie zgodnej zżądaniem

?^^^*yjy:E:lreścią

1.

w

-^la---7-;.

p.z.p..

Ogło.rerri.o.rari.tori.,,u.rrO*i*i;

ti

]-

zostało zamieszczonęwBzp w dniu

2I.,0_6,2S!:11{|.239954.
Zamawiaj ący sp orządził protokół na
druku: ZP-IPN, dołączając do protokółu
]niezbędne zńącznlki. Nie było uwag do
, kompletności protokółu.

X

Zgodnie z umowąroboty miały zostaó
wykonane do dnia 30.09.2013 roku.
Stwierdzono na podstawie Protokółu
końcowego odbioru robót z dnia
16.09.2013, że zadanie zostało wykonane
terminowo ibez zastrzężeń. Za wykonane
pracę zapłacono kwotę 150.146,26
tj. zgodnie z umową(FY 2612013 z
16,09.2013 r.). Zgodnie z umową
zwrócono wykonawcy 70%
zabezpieczenia należytego wykonania
robót (WB 00412013 z9.I0.20I3).

x

l

]

]

X

Realizacja umowy
protokół odbioru robót rozliczęnia
z wykonawcą

o

]

Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń

Wartośćzamówienia netto: 618.2I7,27 zł.

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki, postępowanie o wartościnieprzekraczającej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust 8 pzp.

Rodzaj zamówienia: dostawa.
Data wszczęcia postępowania: 9,05.2013 r.
Termin negocjacji: I0.05.-22.05.ż0I3r.
Sygnatura postępowania: PR.27 2.1 0.20 1 3.
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Rodzaj crynności podlegającej
kontroli

Dokonane ustalenia

Naruszone
przepisy/
Uwagi.

Opis przedmiotu i ustalenie wartości
zamówienia

I
1

2.

_r.

Poprawnośó opisu przedmiotu
zamówienia - art.29,30 pzp.

Przedmiot zamówienia opisano w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, w zaproszeniu
do negocjacji.

Termin ustalenia wartości zamówienia
- art.35 pzp,

ustalęnia wartościzamówienia dokonano
w dniu ż9.04.ż013 r.

prawidłowośó ustalenia wartości
zamówięnia stosownię do zasad
przewidzianych w art.3ż-34 pzp,

Sposób ustalęnia wartościzamówienia
odpowiada zasadom wskazanym w art.34
pzp. Podstawą ustalenia była wartośó

x
x
X

zamówienia udzielonego w 20Iżr
4.

€:

x

Podstawa przeliczeni a wartośc i
zamówięnia publicznego - art. 35 ust,
3 w związku z § 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dn.
16 grudnia 20ll r. (Dz. U. Nr 282,

Zastosowano kurs prawidłowy 1

Identyfi kacj a osoby odpowiedzialnej

ustalęnia wartościzamówienia dokona Kierownik Wydziału Komunikacji na
,,wniosku o wszczęcie postępowanla..." z
29.04.2013.

X

Komisja przetargowa została powołana
Uchwałą Nr 49 l22 lż0 13 Zarządl Powiatu

X

ń

4,0196

Wartośó zam. w € - l 53,800,69

poz.1650)
5.

za ustalenie wartości zamówięnia.

Komisia przetargowa i osoby
łvykonuiące crynności w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego

II

Powołanie komisji do
przeprowadzenia postępowania
19 ust. 1 pzp

-

art.

Złożenie oświadczeń przez osoby

2.

występujące po stronie
Zamawiającego o braku lub istnieniu

okolicznościuzasadniaj ących
wyłączenie z postępowania na drukach

ZP-t (art.
III

17 ust.

Grudziądzklego z dnia 6.05.2013

Członkowie Zarządu i osoby wykonujące
czynności w postępowaniu ńożyŁy
oświadczenia na drukach zp-l. Żadna z osób
nie podlegała wyłączeniu z postępowania.

x

Ogłoszenie zamięszczono w BZP w dniu
10.05.2013 r. pod nr l85528. Dowód
publikacji ogłoszenia znajduje się w aktach

X

ż prp)

Publikacia ogłoszeń i wszczęcie

postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, oraz jego
przebieg.
Zamieszczenie w BZP ogłoszenia o
zamiarze zawarcia umowy - art, 66
ust.ż pzp.

l

Sprawy.

ż.

zękazanie pr zez Zamawiaj ącego
informacji niezbędnych w
prowadzonym postępowaniu- art. 68
P r

:il^\

d

Wraz z zaproszeniem do negocjacji

wykonawcy szc ze gółow e
informacje o przedmiocie zamówienia, w tym

X

pr zekazano

109

p

ust.
3.

1

pzp,

pr zez wykon awc ę
oświadczenia (ńożenie dokumentacj i)
w sprawie spełniania przezniego
warunków udziału w postępowaniu -

Złożenie

art. 68

ustż pzp..

Iv.

Protokół postępowania w trybie
zamówienia z wolnej ręki

l

Uzasadnienie zastosowania trybu

ogólne warunki umowy.

Wykonawca złożyłoświadczenia i
dokumenty przed sporządzeniem protokółu z
negocjacji (protokół zż2 maja2013 dokumenty wpbnęb do urzędu 16 maja
2013)

x

Dostawy mogły byó wykonaneĘlko przez
jednego wykonawcę - Polską Wytwórnię
Papierów Wartościowych, w mviązku z
treściąa komunikatu Ministra Infrastruktury z
18 sierpnia 2008 w sprawie wyboru
producenta blankietów dokumentów

x

komunikacyjnych (Dz. Urz. Min.
Infrastruktury

Nr

1

7, poz. 64).

W

komunikacie poinformowano o wyborze

PWPW SA na producenta druków.

Zamaw iĄ ący sporządził stosowny protokół
postępowania na druku ZP-WR wrazz

x

Wskazanie podmiotu z którym
zawarto umowę oraz podstawowych
jej postanowień

Umowa dostawy zostŃazawartaw dniu
l 1.06.2013 z Państwową Wytwórnią
Papierów Wartościowych SA. Na kwotę
wynegocj owaną- 7 60.407,24 zł brutto.
Zgodnie z umową płatnościdokon}.wane
przez zamawiającego następowaó miały w
miarę terminów dostaw blankietów druków,
w cenach j ednostkowych wyszczególnionych
w umowie, jednakże ogólna kwota nie
powinna przekroczy c wartości umowy.

x

2.

Ogłoszenie o udzięleniu zamówienia.

Ogłoszenie zamieszczono w BZP pod Nr
2ż3820 z dnia 1I.06.2013 (wg. załączonej do
protokółu notatki służbowej ogłoszenia
dokonano niezwłocznie po odesłaniu przez
kontrahenta podpisanej umowy)

X

VI.

Realizacja umo}yy

1

Wykonanie zadania.

Umowa została za,warta na okres 2 lat. Jest w
trakcie realizacjl. W celu sprawdzenia
zgodności cen jednostkowych stosowanych
przez producenta z umową zbadano losowo
wybrane faktury o numerach i datach
odpowiednio: FO9PF02 z 9.09.ż0l3,
FO9PFO1758 z 5.09.2013,FO9PFO1525 z
5 .09 .ż0l3 , FO9PF03 03 9 z l0 .092013 ,

X

2.

Udokumentowanie postępowania

załącznikami, w tym,,Protokółem z
negocjacji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego"

v.

Wynik przeprowadzonego
postępowania

(ł'\
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FO9PF02373 z9.09.2013 - nie stwięrdzono
uchybień.

Na Podstawie zbadanej .vrrżej wymienionej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie sto sowania przepi sów Prawa zamówien publ icznych.

Stwierdzono tym samym wykonanie zalecęń pokontrolnych przekazanych przęz Regionalną
Izbę ObrachuŃową wystąpieniem pokontrolnym

z

dnia 18.11.2010 roku; były to zalecenia

nT:

4, odnoszące się do poprawności wskazania podmiotu

będąceg

o

zamawiającym zgodnie

zprzepisami art.2 pkt 12 pzp.;
5, dotYczące obowiązku przekazywania wykonawcom zamówienia publi cznego udzielanego

w trYbie zamówienia z wolnej ręki, wszystkich informacji niezbędnych do właściwego
wykonania zamówienia, zgodnie zprzepisem art. 68 ust.

1

pzp.;

7.dotyczace przestrzegania obowiązku udostępniania specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w myśl
przepisów art.42 ust.1 pzp.;
8. którym zobowiązano jednostkę kontrolowaną do zachowania zasady uczciwej

koŃurencji

(art.7 PZp.) i równego traktowania wykonawców poprzez żądanie od wykonawców spełnienia
wszystkich wymo gów zaw arty ch w SIWZ.

;

9.dotYczące konieczności zamieszczania

w

zawiadomieniu

o wyborze

najkorzystniejszej

ofertY kierowanym do wykonawców ustawowo wymaganych informacji zgodnie

z

art. 92

ust.l pkt 4 prp;
I7.dotyczace obowiązku zwierania

w

ogłoszeniach o zamówieniach oraz SIWZ. opisu

waruŃÓw udziału w postępowaniu i opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu stosownie do przepisów art. 41 pkt.7

12,którYm wskazano jednostce kontrolowanej

i

art,36 ust. 1 pkt. 5 pzp.;

na obowiązek zwrotu

zabezpieczenia

należltego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia publicznego

i lznania go ptzez zamawiającego za należycie wykonane, zgodnie z przepisem art,I5l

ust.1

pzp.

Okoliczności opisane w zaleceniach nr 6
akceptowanych przez zamawiającego

i

i

10 odpowiednio dotyczące form pełnomocnictw

szacowania wartości zamowień dodatkowych nie

wystąpiły w zbadanej próbie dokumentacji z dziedziny zamówień publicznych.

3l-\
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2.3. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji.

Zakre s em kontro l i

o

bj

ęto następuj

ąc

e zagadnienia,,

1) prawidłowośó ujęcia otrzymanych

i

udzielonych dotacji,

a

także wydatkowania

środków przęznaczonych na realizację zadń objętych dotacjami
p

o

-

w odpowiednich

dziŃkach klasyfikacj i budZetowej,

2) wypełnienie obowiązku dokonania zwrotu środków pochodzącychz

dotacji, które nie

zostały w pełni wykorzystane,

3) zgodnośó danych wykazanych w ewidencji księgowej z danymi
w sprawozdaniach: Rb-50 ,,Kwartalne sprawozdanie

o

dotacjach

wykazanymi

/

wydatkach

związanych z wykonaniem zadai z zakręsu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych j.s.t. ustawami" za

IV kwartał 2013 roku, Rb-27s z wykonania

planu

dochodów budzetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku
roku do dnia 31 grudnia 2013 r., Rb-28s z wykonania planu wydatków budzetowych

jednostki samorządu terytorialnego za okres odpoczątku roku do dnia 31 grudnia
2013 r.
4) legalnośó - podstawa prawna

- dotacji udzielonychzbudZętu Powiatu.

otrrymanych dotacji.

2.3.1 Rozliczenie

Zagadnienie skontrolowano na przyl<ładzie dotacji na zadania zlecone Powiatowi zzakresu

administracji rządowej. Zgodnie
Rb-28s, atakżę ,,Analizy dochodów

z

z

treściąsprawozdań Rb-50,

Rb-27s,

zadań zleconych olaz sposobu wykorzystania dotacji

celowych przyznanych na realizację zadań zleconych i zadań własnych powiatu w 201,3loku"
sporządzonej przez Starostwo powiatowe dla Urzędu Wojewódzkiego kwoty otrzymanych i

wykorzystanych dotacji przedstawiały się jak nizej.

Nazwa

lp. lRozdział

Kwota otrzymanych
dotacji w zł

]

1. ]01005
2

70005

i

Prace geodezyjnoiurządzeniowe (...)
l

,Gospodarka gruntami i
,nieruchomoś.ciami

I1.582,00

71015

17.580,86

354.202,45

750II

130.859,00

L12
,irl,

Kwota dotacji
iwykorzystanejw zł

130.859,00

19.042,

49]

1.918,i,95

i,

;.00
ż4.336,$0

zdrowotn e oraz świadczenia
Idla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
l

!.

||_
8 85321
i

l

601.410 7)

W tabęli zaznaczono tłustym drukiem pozycje, w których środkipochodzące z dotacji
wYdatkowano w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego, Różnicę między
dotacją ottzymanąawykorzystaną- 12,69 zł zwrócono w dniu 9.0I.20I4 (Wb 005/2014).
Otrzymane dotacje

w kwocie 60I.423,4I zł stanowiły 99,49 Yo

zaplanowanego wpływu

dotacji Wynoszącego 604.505 zł. Plan dochodów i wydatków związanych

z realizacjązadań z

zakresu administracji rządowej (.,.) zamieszczono w załączniku nr 3 do uchwały budzetowej
na 2013 rok.

Do szczegółowej kontroli wybrano 3 istotniejsze kwotowo zadaniarealizowane w
Starostwie na kwotę łącznie 167.482,32 zł co stanowiło ok, 28ońkwoty wykorzystanych
dotacji ogółem w 2013 roku.

Dotacja na realizację zadań zleconych do wykonania przez administrację rządową
(Rozdział 75011)
Wojewoda Kujawsko

-

Pomorski decyzją WFB.I.3I20.6.2.2013

zm.) przekazń dotację na zadania

z

dnia 20 lutego 2013 (ze

z zalłęsu:

Prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Poddano kontroli następuj ącą dokumentacj

ę

:

1) sprawozdania Rb-50, Rb-27S, Rb-28S w zakresie rozdziału750II,

ł

wydruki komputerowe: obroty na kontach analitycznych 130-7050-75011 §§ 4010,
4040,4II0,4012.

Na podstawie sprawozdania Rb-50, wydruków komputerowych analitycznych wydatków za
20]3 rok ustalono, ze wykorzystanie dotacji wg klasyfikacji budżetowej przedstawiało się jak
niżej.

1i

,,I
'

)!1"
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,Nazwą
40] 0

i

Wynagrodzenia

Kwota
os

obow e'i

9 6. 2 5 8,

]

]

00

]

]

]

]

1,755,10

wynagrodzenie roczne

Wraii

na ubezpieczenie 21.270,90

społeczne

SHądki
Pracy

Fundusz 1.575,00
130.859,00

Jak wynika z povłyższego zestawienia środki pochodzące

na wynaglodzenia

i

z

dotacji przeznaazono wyłącznie

świadczeniapochodne osób zatrudnionych przy wykonywaniu zadań

zleconych.

Sprawdzono listy płac o symbolu ST9: Powiatowy OśrodekDokumentacji GeodezyjnĄ i
Kartograficznej za rok 2013,
Na podstawie wyzej wymienionych dokumentów ustalono, ze:
-dokonanę wydatki były zgodne z celem dotacji,

w

-kwoty wykorzystanej dotacji wykazane

sprawozdaniach budzetowych były zgodne

z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
-przyjęta klasyfikacja budźetowa zarowno w zakresie wpływu środków, jak
r

i

wydatków na

ealizacj ę zadania ni e budziły zastrzeżeń,

-zbadanę dowody zródłowe (listy płac) spełniały wymogi opisane w przepisach art. 21 ustawy

z

dnia 29 wrzęśnia 1994 o rachuŃowości, były sprawdzonę pod względem merytorycznym,

formalnym, rachunkowym, oraz zatwierdzone do wypłaty ptzęz upoważnione osoby,

Dotacja realizację zad,afi z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (Rozdział
70005)

Wojewoda Kujawsko

-

Pomorski decyzją WFB.I.3120.6.2.2013

zm.) przyznał Starostwu dotację na zadania

z

z

dnia 20 lutego 2013 (ze

zahesu gospodarki gruntami i

nieruchomościami kwotę I7 .582,00 zł.

Poddano kontroli następuj ącą dokumentacj

ę

:

sprawozdania Rb-50, Rb-27S, Rb-28S w zakręsie rozdziału 70005,

di

_]ł.l
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wydruki komputerowe analityczne konta l30-70005 §§ 4300, 4480,4520,4610.

Na podstawie sprawozdania Rb 50, wydruku komputerowego analiĘcznego wydatków za
20]3 rok ustalono, ze wykorzystanie dotacji wg klasyfikacji budzetowej przedstawiało się jak
niżej.

lp §
].
I. ',,4300
i|4300
,|2,
2, |4480
4480
'
3. ',4520

Nazwa

Kwota

Zakun uslug
Zakup
uslus pozostalych
nozostalvch l5.6]0,68
I .5 6l 0 6S
Podalek od
nieruchomości

'

'

4610

rzecz

Optaty ną
budżetów j.s.t.

KoszĘ
i

].687,00
29.00

postępowania

sądowego
prokuratorskiego
]

Razem

17.580,86

1_,

Srodki

254,]8

pochodzące

z

przeznaczono

dotacji

na:

- sporządzanie niezbędnych operatów szacuŃolvych nieruchomości Skarbu Państwa,

- uiszczanie podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste dotyczące Skarbu
Państwa,

- opłaty komomicze w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nieruchomości Skarbu
Państwa.

Poddano kontroli następuj ącą dokumentacj ę:
-

FV 119ll3 z 31.10.2013

-

FVl16113 z 31.10.2013 r. na kwotę 400,00 zł,

-

FV117lI3 z 31.10.2013 r. na kwotę 400,00 zł,

-

FV 0033 z20.I2.ż0I3

- Pisma miejscowego

r. na kwotę 400,00 zł,

r. na kwotę 1.844,00 zł,

Wydziału Geodezji (...)w sprawie zapŁaty podatku od nieruchomości na

rzecz Gminy Grudziądz z 8.02.201 3, 8.03.20 1 3, odpowiednio na kwoty 1 00,00 zł i 6I,00
-

FV

-FY

zŁ.

104/13 z28.08.2013 na kwotę 2.399,98 zł,
99113 z30.07.2013 r. na kwotę 8,996,70 zł,

-FY 43lI3 z 18.02.2013

r. na kwotę L200,00 zł,

Zbadano dowody źródłowe na kwotę łącznie 15.640,68

zł tj.

89% wszystkich środków

finansowych wydatkowanych w ramach dotacji.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów ustalono, ze:
-dokonane wydatki były zgodnę z celęm dotacji,
\
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-kwoty wykorzystanej dotacji wykazane

w

sprawozdaniach budżetowych były zgodne z

danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
-przyjęta klasyfikacja budżetowa zarówno w zakresie wpływu środków, jak i wydatków na
realizację zadania nie budziły zastrzeżeń,
-zbadanę dowody źródŁowę spełniaływymogi opisane w przepisach art. 21 ustawy

z dnia ż9

września1994 o rachunkowości.

Dotacja realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej (Rozdział 75045)
Wojewoda Kujawsko

-

Pomorski decyzją WFB.I.3120.6.2.2013

zm.) przyznŃ Starostwu dotację

na

zadania

z

z

dnia 20 lutego 2013 (ze

zahęsu kwalifikacji wojskowej kwotę

19.042,46 zł.

Poddano kontroli następuj ącą dokumentacj

ę

:

sprawozdania Rb-50, Rb-27S, Rb-28S w zakresie rozdziału75045,

wydruki komputerowe analityczne konta 130-75045 §§ 4110, 4170,4210,4300,4360,

Na podstawie sprawozdąnią Rb 50, wydruku komputerowego analitycznego wydatków za
20]3 rok ustalono, że wykorzystanie dotacji wg klasyfikacji budżetowej przedstawiało się jak
niżej.

Nąnła

7t<ii,o
Sldądki na ubezpieczenia ,].32],B3

ilp
,].

4110

społeczne

4]70

Wynagrodzenia
bezosobowe

10.5 30,00

Zakup materiałów i
wyposażenia

4.173,58

l

3,

',42 ]

4.

l

5.

0

łs0o

Zakup usług pozostałych 2.817,05

4360

Zakup usług
te l e

]

Srodki pochodzące

z

ko

I

munika cyj ny ch

1200,00
(,,,

)

Razem

I19.042,46

dotacji przęznaczono

na

Funkcjonowanie Powiatowej Komisji

Kwalifikacyj nej i Lekarskiej.
Poddano kontroli następuj ącą dokumentacj
-

FV 00197l13 z 12.02.2013

ę

:

r na kwotę 234,76 zł,

$
\

l16

-

FV 00192lI3 z 12.02.ż013 r na kwotę 256,88 zł,

-

FV 00449l13 z03.04.2013

-

FV

-

FV 4061009302I3lI3 z25.02.2013

-

FV FS17/I3 zż8.02.2013 r na kwotę

1

1106113 z 02.01.2013 r na kwotę 1.848,00 zł,

- listy płac Nr
-

r na kwotę 499,00 zł,

I

i2

r na kwotę 200,00

ń,

160,00 zł,

zakwięcień 2013 r. na kwoty odpowiednio:4.528,58 złi3,620,20 zł,

FV 00199lI3 z 12.02.2013

r na kwotę 922,62 zł,

Zbadano dowody źródłowena kwotę łącznie 12.270,04

zł tj. ok. 640ń wszystkich środków

finansowych wydatkowanych w ramach dotacji.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów ustalono, że:
-dokonane wydatki były zgodne z celem dotacji,

-kwoty wykorzystanej dotacji Wkazane

w

sprawozdaniach budzetowych były zgodne z

danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
-przyjęta klasyfikacja budżetowa zatówno w zakresię wpływu środków, jak i wydatków na
r

ealtzację zadanta ni e budziły zastrzeżeń,

-zbadanę dowody źtódłowe spełniaływymogi opisane w przepisach art. 21 ustawy

zdnia29

września 1994 o rachunkowości.
2.3,2 Dotacje udzielone jednostkom za|iczanym do sektora finansów publicznych.

Na podstawie:

.
.
.

uchwały budzetowej na20l3 rok po zmianach,

splawozdania Rb-28s zarok2013,
zestawienia dotacji udzielonych z budżętu jednostki w 2013 roku sporządzonego m. in.

według klasyfikacji budżetowej, beneficjentów dotacji, kwot udzielonych dotacji

-

stanowiącego Akta Kontroli Nr 27l14IIII.2l7.

.

lvydruku analitycznego wydatków,

ustalono, że w 2013 roku jednostkom zaliczanym do sęktora finansów publicznych udzielono

dotacji nałącznąkwotę I.5I0,663,90 zł (§ż310, §2320), w tym pomoc finansowa dla innej
jst.(§ 6300).

Do kontroli wybrano dotację najwyższą kwotowo tj. pomoc finansową udzieloną w formie
dotacji celowej Gminie Grudziądz, na kwotę 164,37I,5I

zł, stanowiącą I0,9o^

kwoty

wszystkich dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.

drl

I17

J^

.

pomoc finansowa przekazana Gminie Grudziądz w formie dotacji celowej na
realizację zadania,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej

Nr 40118C ul.

29

października w Nowej Wsi".
Poddano kontroli następuj ąca dokumentacj

ę

:

- Uchwałę Nr XIII/37|20I2 Rady Powiatu Grudziądzkiego

z

dnia

ż6 wrzęśnia 2012 r. w

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grudziądz.

-

Umowę

m 22l20I2

zawarta

w dniu 27

września2012 roku pomiędzy Powiatem

Grudziądzkim reprezentowanym ptzez Zarząd Powiatu a Gminą Grudziądz reprezentowaną
ptzezWojta Gminy.
- Aneks

Nr

1/2013 do wyżej opisanej umowy z dnia27 vłrzęśnia}}I2r.

- Kopię faktury Nr 0006/10lI3lDI3353 wystawionej przez wykonawcę zadania (Skanska
S.A.) na Gminę Grudziądz w kwocie 1,067.569,50 zł.

- Kopię protokółu odbioru robót z dniaZl października 2013 roku.

-

Pismo Wójta Gminy Grudziądz skierowane do Starosty Grudziądzkiego

przelanie umówionej kwoty 164.37I,5l zŁ na konto Gminy Grudziądz
zakonczęniem

r

w

z

prośbąo

związku z

ealizacji zadania,

- Wb 209 i Wb 223

z I5.II.20I3 roku potwierdzające dokonanie przelewu

na konto Gminy

Grudziądz.
-

Rozliczenie dotacji z I5.I1 .2013 roku.

Ustalenia.

- wysokość dotacji udzielonej Gminie Grudziądz ptzęz Starostwo była zgodna z zawańym
porozumieniem i mieściłasię w granicach upowńnieniaudzielonego przęz Radę Gminy,
- umowa

przewidywała uzyskanie przez Gminę Grudziądz środków zevlnętrznych w ramach

,§arodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" na współfinansowanie zadania,

-

zgodnie

z

umową Gmina była zobowiązana do prowadzenia dokumentacji finansowej

umożliwiającej ocenę rea|izacji zadania pod względęmrzeczorym i finansowyffi,
Ponadto stwierdzono, ze:
- dokonane wydatki

były zgodne z celem dotacji,

- kwotę dotacji zakwalifikowano do właściwejpodziałki klasyfikacji budZetowej

w sprawozdaniu budZetowym jst.

i wykazano

- Rb 28s w prawidłowej wysokości.

N
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2.3.3 Rozliczenie dotacji udzielonych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych

Na podstawie:

.
.
o

.

uchwały budzetowej na20l3 rok po zmianach.
sprawozdania Rb-28s

zarok20l3,

Zestawienia dotacji udzielonych

z budżętu jednostki w 2013 roku sporządzonego m. in.

według klasyfikacji budżetowej, beneficjentów dotacji, kwot udzielonych dotacji _
stanowiącego Akta kontroli Nr 27 tl4tlll.zt7.
uTdruku analitycznego wydatków,

ustalono,

że w 2013 roku jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

udzielono dotacji nałącznąkwotę 208.916,33 zł. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 31,84 zł
(Wb 109/13)

Do kontroli wybrano dotacje najwyższe kwotowo

Zdrowia

i

-

dotację ptzekazanąFundacji ,,ochrona

w Łasinie" - na kwotę

Rehabilitacja Niepełnosprawnych

Stowarzyszeniu ,,UŚmiech" w Grucie

-

na kwotę 32.873,25

80.554,92, oraz

zł , co stanowiło ok

kwotY dotacji. Przekazane dotacje dotyczyły dofinansowaniauttzymania

54oń ogólnej

Warsztatów Terapii

ZĄęciowej.

i 2a ustawy z dnia 27
sierPnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj.Dz.IJ. z2011 r., Nr I27 poz.72I ze zm,).
Dotacje ptzekazano na podstawie art. 35a ust.l pkt 8, art.l0b ust 2

o Dotacja przekazana Fundacji ,,Ochrona zdrowia i

Rehabilitacja

NiePełnosprawnych" w Łasinie na kwotę 80.554,92 zł (klasyfikacja budżetowa
853/85311/2810)

Skontrolowano niżej wymienioną dokumentacj

ę

:

-Porozumienie z dnia24.0l.20l3 zawarte pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a Fundacją
-kwartalne sprawozdania z wykorzystania środków przekazanych w ramach kontrolowanej

dotacji

i

Przez PFRON za 2013 rok

10.04.2013, 10.07.2013, 10.10.2013,

i

-

prezentowane narastaj ąco,

z

dnia odpowiednio

10.01.2014 roku, wraz załączoną dokumentacją

(zestawienia wydatków, wyciągi bankowe rachunku założonego dla środków pochodzącychz
dotacji),

\i
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-wyciągi baŃowe: Wb 014/13
25.07.2013,

z

25.0I.2013, Wb 07ll13

z

25.04.2013,

Wb I78lI3 z dnia 25.10.2013 na których

Wb l23ll3 z

zamieszczono przelewy

poszczególnych częścidotacji,
-protokół kontroli przeprowadzonej w Fundacji przez pracowników Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

-

jednostki organizacyjnej Powiatu Grudziądzkiego zobowiązane1

do

kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych; kontrolę przeprowadzono

w dniach 13.05.-

11,05.2013

r., zalecenia

pokontrolne skierowane do beneficjenta w dniu 17.06.2013 r.
-wydruk komputerowy analityczny konta 2ż4 l 8 53 l 853 I I l28 l 0 l 00.
-dokument p,n. ,,Rozliczenie przekazanej przez Powiat Grudziądzki w 2013 roku dotacji dla

Fundacji ,,Ochrona Zdrowta

i

Warsztatu Terapii Zajęciowej"

Rehabilitacja Niepełnosprawnych" w Łasinie na działalność

z

dnia I4.0I.20l4 zatwięrdzony w tym dniu przez Starostę

Grudziądzkiego.

Ustalenia:
-dotację przekazano w wysokości zgodnej zporo^tmieniem,

-wyegzekwowano od benefi
zwtązanych

z

cj

enta obowiązek składania kwartalnych sprawo

dotacją obejmujących zarowno środki pochodzącę

odrębnie środkipochodzące

z PFRON

z

zdń

z wydatków

badanej dotacji jak i

przeznaczone na prowadzenie warsztatów terapii

zajęciowej,
-przeprowadzono kontrolę dotowanego warsztatu, zgodnie z przepisem art. 10b ust.6a ustawy
o rehabilitacji zawodowej

-środkipochodzące

z

i społecznĄ orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

dotacji (środki Starostwa Powiatowego) stanowiły, stosownie do

postanowień ar1. 10b ust.2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych - I0oń kosztów działalnościwarsztatu,

-dotację rozliczono w terminie, arozliczenie dotacji zostało zatwrcrdzonę przez Starostę.

o

Dotacja przekazana Stowarzyszeniu orUśmiech" w Łasinie na lrwotę 32.873,25 zł
(klasyfikacj a budżetowa

-

853/8

531,1,

12820)

Skontrolow ano niZej wymienioną dokumentacj ę:

-Porozumienie z dnia 24.0I.2013 zawarte pomiędzy Powiatem a Stowarzyszeniem,
-kwartalne sprawozdania z wykorzystania środków przekazanych w ramach kontrolowanej

dotacji

i

przez PFRON za 2013 rok

10.04.2013, 10.07.2013, 10.10.2013,

i

-

prezentowane narastająco,

1

dnia odpowiednio

10.01.2014 roku, wraz załączoną dokumentacją

I20
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z

(zestawienia wydatków,

wyciąi

bankowe rachunku założonego dla środków pochodzących z

dotacji),

-wyciągi bankowe: Wb 014/13
25.01.ż013,
p o

z

25.0L20I3, Wb 071/13

z

25.04.2013,

Wb l78ll3 z dnia 25.10.2013 na których

Wb 123lI3

z

zamięszczono przelewy

szczególnych częścidotacj i,

-protokół kontroli przeprowadzonej w Fundacji przez pracowników Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

-

jednostki organizacyjnej Powiatu Grudziądzkiego zobowięanej

do

kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych; kontrolę przeprowadzono

w

dniach 23.09.- 24.09,2013 r., zalecenia

pokontrolne skierowano do beneficjenta w dniu 24.10.2013 r.
-\\Tdruk komputerowy analityczny konta 224
-dokument p.n. ,,Rozliczenię przekazan€l

l 8 53 l 8

53 I

Il

28ż0l 00

.

przez Powiat Grudziądzki w 2013 roku dotacji dla

Stowarzyszenia ,,Uśmiech"w Grucie na dzińalnośó Warsztatu Terapii Zajęciowej"

z

dnia

I4.0I.2014 zatwięrdzony w tym dniuprzez Starostę Grudziądzkiego.

ustalenia
-dotację przekazano w wysokości zgodnej zpotozumieniem,

-wyegzekwowano od beneficjenta obowiązek składania kwartalnych sprawozdań z wydatków
związanych

z

dotacją obejmujących zarówno środki pochodzące

odrębnie środkipochodzące

z PFRON

z

badanej dotacji

jak i

przeznaQzonę na prowadzenie warsztatow terapii

zajęciowej,
-przeprowadzono kontrolę dotowanego warsztatu, zgodnie z przepisem art. 10b ust.6a ustawy
o rehabilitacji zawodowej

-środkipochodzące

z

i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

dotacji (środki Starostwa Powiatowego) stanowiły, stosownie do

postanowień art. 10b ust.

2a ustawy

o rehabilitacji zawodowej

i społecznĄ oruz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych - I)Yo kosztów działalnościwarsztatu,
_dotacię rozltczono w terminie, arozliczenie dotacji zostało zatwierdzone przęz Starostę.
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3. Dług publiczny,
3.1.

prrychody i rozchody budżetu.

Przychody i rozchody budżetu.

Zgodnie

z

uchwałą budzetową Rady Powiatu

na 2013 rok

na kwotę 2.293.901,00 zł. Wykonanie planu przedstawiało się

. Przychody ogółem W tym:
kredyty Inne źrodła(wolne środki)-

przychody zaplanowano

jakniżej:

1.995.100.74 zł
500.000,00 zł
1.495.I00,74 zł

Plan i wykonanie rozchodów przedstawiało się jak niZej:

o

Rozchody ogółem

-

L266.600.0O zł

W tym: spłaty pożyczek i kredytów

-

L266.600,0O zł.

Powyższe dane wynikały ze sprawozdania Rb - NDS za 2013 rok,
Na rok 2014 zaplanowano przychody (kredyty) w kwocie 3393.260,00 zł, oraz rozchody w
kwocie I.266.400,00 zł (spłaty kredytów).
3.2, P oziom i

.

struktura zadłużenia.

KredytY

Kontrolowana jednostka
na koncie 134 ..Kred}rĘ,

w

2013 roku wykazywała następujące obroty

baŃowe"

i

salda

:

Bo

Ma

2.466.600,00

obroty:

Wn
Ma

I.266.600,00
500.000,00

BZ

Ma

1.700.000.00

ustalenia

-ObrotY Wn konta I34 oznaczały spłatę kredytów, po stronie Ma konta ujęto kredyt
bankowy na finansowanie deficytu budżętu zacirynięty w Banku Spółdzielczym w
Bydgoszczv na podstawie umowy nr I35l20I3l000, Aneks nr I z 19 grudnia 2013 w kwocie
500.000,00 zł.

-Saldo Ma w kwocie 1,700.000,00

zł oznaczało stan

kred}.tów.

I22

zadłużęnia z ĘĄułu zaciągniętych

-Wyżej opisane obroty konta 134, wynikające

z wydrŃu

zestawienie obrotów i sald za2013 r. - były zgodne

-

komputerowego

syntetyczne

z danymi sprawozdania Rb NDS za

2013

rok,

-W ramach salda Ma konta 134 wykazano cŃy stanzadłużenia j.s.t. Na koniec 2013 r.1.700.000,00 zł. Takąwysokość zadłużęniazvłyżejwymienionychźródełwykazano równięż

w sprawozdaniach Rb Z i Rb UZ.

. Połczki i obligacje.
W badanym roku 2011 nie wystąpiły pożyczki (zarowno otrzymane jak i udzielone). Konta
260 "Zobowiązania finansowe"

i

250 ,,NależnościFinansowe" nie były prowadzone. W

sprawozdaniach Rb-Z, Rb-UZ Rb-N, Rb-UN nie wykazano należnościfinansowych z tltułu
udzi

el

o

onyc h

po

ży czek ani

z ob

owiązań inny ch

ni

ż wynik

aj ąc

e

z zaciryniętych

kre dy,tów.

zobowiązaniawymagalne.

Na

dzień 3I.12.2013 roku kontrolowana jednostka nię Wkazała w sprawozdaniu
Rb-Z i Rb28-S zobowięń wymagalnych. Przeprowadzona kontrola konta rozrachunkowego
201 ,,Rozrachunki

z

dostawcami

i

odbiorcami" za 2013 nie ujawniła wystąpienia takich

zobowiązań na koniec roku 2013.

o

poręczenia

i

gwarancje, zobowiązania wynikające

publiczno-prywatnym, leasingu

i

umów

o

z

umów

o

partnerstwie

odroczonym terminie płatności

powyżej 6 m-cy.

Na dzień 3I.I2.20I3 roku kontrolowana jednostka nie wykazała w sprawozdaniu Rb-Z
zob owiązań

.

z omawianych tytułów.

spłata zobowiązań oraz koszty obsługi długu.

-Koszty obsługi długu

Na podstawie ewidencji księgowej

i

sprawozdania Rb-28s w klasyfikacji budżetowej 130-

757-75702-8110 - ustalono, że, wysokośó odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych

wyniosła w 2013 roku kwotę

-

7I.26] ,56 zł.

-Spłata zobowiązań.

l23
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Skontrolowano terminowośćregulowania zobowiązafi

z wyżĄ opisanych

tl.tułów w roku

2013. W tym celu poddano badaniu następująca dokumentację.

o

zbadano umowy kredytowe obowiązującę w okresie 2013 roku pod kątem przyjętego
harmonogramu spłat i odpowiadające im konta analityczne.

o

skontrolowano także terminowośćregulowania odsetek od kred}tów
o wydruk komputerowy konta 130-757-]570ż-8110

w

oparciu

za20l3 rok.

Ustalono. co następuje:

Umowa rr 135lż0l3l000 o długoterminowy kredyt z dnia06.II.2013, zmieniona aneksem

-

nr I z dnia 19.I2.20I3 zawarta z BaŃiem Spółdzielczym w Bydgoszczy: Kredl.t zostń
udzielony od dnia udostępnienta - 23,I2.20I3 t. w kwocie 500.000,00 zł. Zgodnie
z postanowieniami harmonogramu spłat data pierwszej spłaty przypadńa w roku następnym.

Kredl.t zaewidencjonowano po stronie Ma konta I34 , analitycznię 134-750-75020-0000-07,
- Umowa

nr 68412011 o kredl.t złotory długoterminowy na sfinansowanie deficytu budzetu

zarok}}Il

z dnia 11.08.2011 r., zmieniona aneksem nr 1 ze styczniaL)I2 roku za:wartaz

ING BaŃiem Śląskim S.A.:
Kredyt zostŃ udzielony od 1.09.201

1 r.

do 31.08.2014 r. na kwotę 2.400.000,00

z postanowieniami harmonogramu, na 2013 rok przypadńy spłaty 4.

zł. Zgodnte

rat pŁatnych

odpowiednio: na koniec stycznia, kwietnia, lipca, paździemika - po 200.000,00 złkażda.
Spłaty dokonywane były terminowo, co stwierdzono na podstawie wydruków
komputerołyych konta
-

I3

4, anality cznie

1 3 4

-7

5 0

-7 5 020 -00 0 0 - 0 5

.

Umowa nr I90I2 o kredyt długoterminowy na sltnansowanie deficytu i spłatę

wcześniejszych zobowiązań, z dniaz3.I0.2012, zmieniona aneksami nr
zawarta z

1

i nr 2 z 4.0I.2013

BaŃiem Spółdzielczyrn w Łasinie:

Kredyt zostŃ udzielony od23.10.2012 do ż8.I2.20I2 r. na kwotę 600.000,00 zł. Zgodnie
z postanowieniami harmonogralnu, na 2013 rok przypadńy spłaty 4.

ratpłńnych

odpowiednio: na koniec stycznia, kwietnia, lipca, pńdziemika - po 50.000,00 złkażda.
Spłaty dokonyłvane były terminowo, co stwierdzono na podstawie wydruków
komputerowych konta

I3

4, anality cznie

I 3 4 -7 5 0 - 7 5 02 0 - 0 0 0 0 -0

-Umowanr10/3518okredytobrotowyna
zmieniona aneksem nr

I

z30.I2.20l0 r.

6.

sfinansowaniedeficytu,zdnia l9.11.2010,
za-warta z

BaŃięm Gospodarstwa Krajowego w

Warszawie:.

Kredyt został udzielony od 19.1 1 .2010 r. do 23.IL20I3 r. na kwotę 800.000,00 zł. Zgodnie
z postanowieniami harmonogramu, na 2013 rok ptzypadały spłaty 4. rat płatnych

+,}
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r.

odpowiednio: na koniec marcą częrwca,września, listopada - po 66.675,00 złkazda, Spłaty
dokonywane były terminowo, co stwierdzono napodstawie wydruków komputerolvych konta
13

4, anality cznię

W

13 4 -7 5 0 -7 5

020 -0000-04.

zakresie przeprowadzonej kontroli spłat zobowiązań finansowych, nie stwierdzono

nieprawidłowości.

125

IV. Gospodarka mieniem.
Kontrolę przeprowadzono w zakresie:
poprawności sporządzęnia informacji o stanie mienia komunalnego,

zastosowanych

w

badanym okresie (1.01.2013- 3L03.2014 r.) procedur obrotu

nięruchomościami powiatu i skarbu państwa.

1.

Gospodarka mieniem komunalnym
Starosta Grudziądzki działając zgodnie

z dyspozycjązawartąw art.26] ust.

1

i 3 ustawy z

dn.21.08.2009 r. o finansach publicznych opracowń orazprzekazał do dnia 3I.03.2014 r.
informację o stanie mienia Powiatu według stanu na dzięń3I.12.2013 r.

Prawidłowośósporządzęnia informacji o stanie mienia komunalnego skontrolowano
w zakresie spełnienia wymogów zawartychw przepisach art.. 267 ust.l pkt 3 ustawy o
finansach publicznych.

Ustalenia:

-Informacja

o

stanie mienia komunalnego Powiatu Grudziądzkiego zostŃa sporządzona

zgodnie z wymogami przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy

z

dnia ż7.08.2009 r. o finansach

publicznych i zawier ała informacj e z zakresu:

o
.
o

przysługujących praw własności
innych niż własnośćpraw majątkowych,

dochodów uzyskanych
maj ątkowy ch oraz

Informacja

o

z

t fi;łu wykonywania prawa własnościi innych praw

wykonywania posiadania.

zmianach

w

stanie majątku komunalnego została sporządzona za okres od

3LI22012 r. do 3 LIż.20I3 r., Ę. zgodnie z dyspozycjąart. ż67 ust. 1 pkt 3c ustawy z dnia
27.08.2009 r. o finansach publicznych, w myślktórej powinny zostać ujęte dane o zmianach
w stanie mienia komunalnego od dniazłożęnia poprzedniej informacji.
Kontrolę zastosowan]rch przez Starostwo procędur obrotu nieruchomościami przeprowadzono
w oparciu o przepisy:

ustawy

z

dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Q.t.Dz.U

z

2014,poz. 5I8 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą",

J\

.J... +
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Lou

^,/

rozporządzenia

RM z

w

dnia 14 września2004 roku

przeprowadzania przetargów oraz rokowań

na zbycie

sprawie trybu

i

sposobu

nieruchomości (Dz. U.

Nr 207, poz,2l08 ze zm.) zwanego dalej ,,rozporządzeniem",
ustawy z dnia}9 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności(tj. Dz.U z20I2, poz 83).

W okręsie objętym kontroląobowiązywały ponadto niZej wym. przepisy:
- Uchwała Nr

XXIII/I3l200I Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia28 częrwca 2001 roku w

sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości.
-

Uchwała NrYIl29l2007 Rady Powiatu Grudziądzktęgo z dnia 19 częrwca2001 r. w sprawie

ustalenia zasad oddawania dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości stanowiących
własnośćPowiatu Grudziądzkiego.
_Uchwała Zarządu Powiatu Grudziądzkiego Nr 2213712007

z

dnta 26 listopada2007 roku w

sprawie czynszunajmu zaloka\ę użytkowe będące własnościąPowiatu Grudziądzkiego.

Na

podstawie pisemnej informacji uzyskanej

nieruchomościami (Akta kontroli Nr

27ll4tlvlt.

w

Wydziale Geodezji

i

Gospodarki

), oraz informacji o stanie mienia Powiatu

ustalono, żę w w zakresie objętym badaniem, w 2013 r

i I kwarlale

roku 2014 obrót

nieruchomościami Powiatu przedstawiał się następująco:

o

Powiat nabył udziaL wynoszący 13211642 w nieruchomości o pow. 0,4013 ha poł. w
Grudziądzu w drodze decyzji administracyjnej, oraz I0 działęk gruntu położonych w
Nowej Wsi o pow. od 0,0005 do 0,0095 poprzęzza,warcie umów cywilno-prawnych.

o w

okresie objętym kontrolą w powiecie nie miało miejsca: zbycie nieruchomości,

przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego

w

prawo własności,oddanie

nieruchomości w uży.tkowanie wieczyste, wydzierżawienie nieruchomości, wynajęcie
nieruchomości.
Do kontroli wybrano sprawy dotyczące nabycia 4. nieruchomości gruntowych położonych w
Nowej Wsi:

-Działki gruntu 426113 o pow. 0,0020 ha
7

57,00 zł, i

3

.59

i

426119 o pow. 0,0095 ha za cenę odpowiednio

4,00 zł - akt not. Nr Rep. A nr

-Działki gruntu 402l I o pow. 0,00 1 7 ha

i

23 4I l20

1

4 z 2l .03 .20I 4 r.,

403lI o pow. 0,0064 za aęnę odpowiednio 643,00

zł i 2.42I ,00 zł - akt not. Nr Rep. 232112014 z 2I

.03

.ż0I4 r.

Ustalenia.

Nięruchomościzostały zakupione na cel społeczny - na poszerzęnię pasa drogowego drogi
powiatowej ttr I352C, za podstawie:

l"

,b,

J

V\

I27

M

-przepisu § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/I31}}}I Rady Powiatu Grudziądzkiego
czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania

Rada Powiatu upowużniłaZaruąd do nabywania

i

i

z

dnia 28

zbywanianieruchomości, którym

zbywania nieruchomości będących

własnościąPowiatu,

-Uchwały Nr 6016212013 Zarządu Powiatu z dnla9.I2.20I3 r. w sprawie nabycia gruntów na
poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr I352C Praski

-

Grudziądz,

Nabycie gruntów było poprzedzone:

-w

przypadku działek 402lI

i 403ll-

sporządzeniem operatów szacunkowych

z

dnia

28.10.2013 t., oraz protokółem uzgodnień podpisanym przęz upoważnionego przedstawiciela

nabywcy i zbywcę nieruchomości w dniu 5.12.2013 r.,

- w przypadku dzińek

!-

426113

i

426119- spotządzeniem operatów szacunkowych

z

dnia

5.II.20I3 r., oraz protokółem uzgodnień podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela
nabywcy i zbl.wcę nieruchomości w dniu 5.12,20i3 r.

Nieruchomości zostały zakupione

za ceny

okręślone przez rzeczoznawców

w

operatach

szacunkowych.

Ponadto zbadano poprawność ustalenia azynszu od najemców lokali użytkowych na
ptzyl<Ładzie niZej wymienionych umów

-umowa najmu zawarta

II.0L20I2

:

z ftrmą,, Usługi geodezyjne

Geobodex"

z

Grudziądza

w

dniu

r,

-umowa najmu zawartaz Posłem na Sejm Panem Zbigntewem Sosnowskim w dniu 9.1L20II
roku (Aneks z dnia 3.01.2013 r.)
-umowa najmu zawarta z Posłem na Sejm Panem Jerzym Wenderlichem w dniu 9.1I.20II
roku.
Ustalenia.
- nabycie nieruchomości odbyło się zgodnie zptzyjętymi w jednostce zasadami określonymi

pIzęz Radę Powiatu,

-w

zbadanych przypadkach stwierdzono zastosowanie odpowiednich stawek czynsnJ,

z przepisami § 2 ust.l pkt 2 Uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego Nr
221371200] z dnia 26 listopadaż007 roku w sprawie czynszu najmu zalokalę użytkowe
zgodnych

będące własnościąPowiatu Grudziądzkiego.

\

,r-1,1

J-

I28

,Ę

,L/

2. Gospodarka mieniem

Na

Skarbu Państwa.

podstawie pisemnej informacji uzyskanej

w

Wydziale Geodezji

i

gospodarki

kontroli Nr 27ll4tlYl1), oIaz rocznego sprawozdania
nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa ustalono, żę w zakresie

nieruchomościami (Akta
z gospodarowania

objętym badaniem,

tj. w

2013 r.

Państwa przedstawiał się następuj ąco

o

i I kwartale

2014 r. obrót nieruchomościami Skarbu

:

Dokonano darowizny zabudowanej nieruchomości położonejw Gubinach o pow.
0,3066 ha.

o

oddano 5 nieruchomości gruntowych w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg
Państwowych i Autostrad.

o

przękształcono uzltkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Grucie o pow.
0,1392 ha w prawo własności.

o w

omawianym okresie

nie

dokonano: zbycia nieruchomości, nabycia

nieruchomości, oddania nieruchomości w dzierżawę, najem

i

uzytkowanie

wieczyste.

Do kontroli przyjęto następujące opisane sprawy.

2.I Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.

.

Darowizna działki nr 191/30 o pow. 0,3066 połozonej w Gubinach, na rzęcz Gminy
Rogóźno.

Poddano kontroli następuj ąca dokumentacj ę:

-Wypis z rejestru gruntów,
-Odpis z księgi wieczystej,

-Wnioski Gminy Rogóźno, zainteresowanej nabyciem nieruchomości z dnia 2LIL20I0 r. i
10.02.20II t.

-Decyzję Starosty Grudziądzkiego

z

dnia 2I.01.2011 r. nr GN.7012-2l09llI

w

sprawie

wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego dla opisanej nieruchomości na rzecz Agencji

Mienia Wojskowego.
-Wniosek Starosty Grudziądzkiego z dnia 15.12.20|I r. skierowany do Wojewody KujawskoPomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzęcz
Gminy Rogóźno.
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-Zarządzenie Wojewod}, Kujawsko-Pomorskiego nr 9l20I2

z

dnia I2.0I.2012 r. w sprawie

wYrńenia zgody na zawaraie przez Starostę Grudziądzkiego w imieniu Skarbu Państwa
umowY darowizny wymienionej nieruchomości na rzęaz Gminy Rogóźno, na cel publiczny

wYtwarzanie

i

-

przesyłanie energii cieplnej do gminnych budyŃów mieszkalnych, jako

zasPokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty ( cel przewidziany w art. 6 pkt2 ustawy).

-Akt Notarialny Rep. A61812013 z25.01.2013 r.
Ustalenia.

Nie stwierdzono nieprawidłowościw zbadanej dokumentacj i starostwa,
w szczegolności:
-dokonano transakcji zazgodąWojewody wyrażonąw formie stosownego zarządzenia,

-darowizna została przeprowa dzonana cel publiczny przewidziany ustawą.
2.2. Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd..

'

Oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonych w Nowych Mostach (nr działek

65, 98lI, 99, 20I, 216

o

łącznej powierzchni 0,7700 ha), oraz nieruchomości

Położonych w Lisich Kątach (nr działek 79,210 ołącznej powierzchni},7}}}ha).

Kontroli poddano następuj ąca dokumentacj

ę:

-Wnioski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
18.12.2013 r. złożone na podstawie art. 223

-WYPisY
rej

z

i

Autostrad

z

dnia 29.08.2013

iz

dnia

wt.2 ustawy.

rejestru gruntów odnoszące się do oddawanych

w zarząd

nieruchomości, wg

estrów zajęty ch na dro gi.

-zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 6.09.2OI3 i z dnia24.02.20l4 r,
-decyzje Starosty Grudziądzkiego z dnia 19.1 L20I3 r nr GN.68 44.1.2013 i
r. nr GN.6844.2013

z dńa

16.04.2014

- w sprawie oddania w. wym, nieruchomości w trwały zaruąd GDDKA.

ustalenia

w sprawie ustanowienia trwałego zarządu wydano na podstawie art. 223 ust. 2
ustawy, który to przepis nakazuje Starościew opisanej sytuacji pozytywne rozpatrzenie
-decyzję

wniosku GDDKA,
-nie naliczono opłat z tlĄułu sprawowania trwałego zarządu
ust. 3 ustawy, który

w związku z przepisem

art. 83

zwalniaz opłat grunty oddane w trwały zaruądpod drogi publiczne,

-decyzja zostńa wydana przęz właściwyorgan, a trwały zarząd, ustanowiono na rzecz
państwowej jednostki organizacyjnej stosownie do art. 43 ust. 5 ustawy.
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o

zekształcenie prawa użytkowania wieczyste go ni eruchomo ściw prawo własno ści.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grucie,
nr ewidencyjny 23132 o pow. 0,1392 ha w prawo własności.

Skontrolowano nizej wymienioną dokumentacj ę.

-lvypis z rejestru gruntów dotyczący w. wym. dzińki,

-r'vyci€ z kw. TOlU10003755019,

-akt notarialny Rep.

A

174512005

-

umowa

o

przeniesienie uzytkowania wieczystego

nieruchomościna rzecz wnioskodawcy z dnia28.04.2005 r.,

-wniosek

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościdzińki

ńożony 26.08.ż013 t.
-zawiadomięnie o wszczęciu postępowaniaprzez Starostwo Powiatowe z dnia 6.09.2013 r.

-operat szacuŃowy

z

dnia 30.10.2013 roku, określający wartośćprawa własności
nieruchomości na 30.300,00 zł i wartośćprawa użlkowania wieczystego nieruchomości na
26.800,00 zł,

,decyĄa Starosty Grudziądzkiego z dnia 1I.I2.2013 roku nr GN 6825,4.2013 w sprawie
przeksztńcenia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

-zawiadomienie Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego

w

Grudziądzu

z

dnia

24.0I.2014 r. o dokonaniu wpisu uwzględniającego treśćw. wym. decyĄi.

ustalenia

Nie wnosi się zastrzeżeń do zastosowanego trybu postępowania, w szczególności:
-wnioskodawca (osoba fizyczna) był użytkownikiem wieczystym nieruchomości będącej
przedmiotem postępowania w dniu 13.10.2005 roku

-

zgodnie

z przepisem

ar1. 1 ustawy o

przeksztńceniu prawa użytkowania wieczystęgo w prawo własności,
-opłatę z tytuŁu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo
własnościwymierzono prawidłowo w kwocie 3.500 zł na podstawie operatu szacunkowego

-

jako różnicę między wartościąprawa własnościa wartościąprawa uzytkowania wieczystego

- zgodnie z ptzepisami art. 4 ust. 2 ustawy o przeksztŃcęniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własnoŚci w związku z art. 67 ust 3a i art. 69 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

2.4, Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

W 6.

przypadkach dokonano aktualizacji opłat z tytdu użytkowania wieczystego

gruntów Skarbu Państwa.

Ł
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poprawność zastosowanych procedur zbadano
na podstawie spraw:

Nr GN.7013-10/08/13

)

oraz GN.7013-1 1l08ll3.

Skontrolowano w w.wym. sprawach:

-pisma Starosty Powiatowego z dnia 23,12.2008 r., nr GN.7013-10/08

i

GN.7013-11/08 w

sprawie opłat nńożonych z tytułu użytkowania wieczystego,
-operaty szacuŃowe z sierpnia 2013 roku,
-pisma Starosty Powiatowego z2I.11.2013 roku oznaczone

ff

GN.7013-10l08l13 i GN.7013-

1Il08l13.
Ustalenia.

Stwierdzono, że przy aktualizacji opłŃ przestrzegano przepisy art.77

i 78 ustawy,

w

szczególności:

-zaktualizowaną opłatę roczną ustalano według dotychczasowej stawki procentowej od
wartości nieruchomości ustalonej na dzień aktualizacj

-aktualizacji opłaty rocznej dokonano

z

i

opłaty,

urzędu, na podstawie wartości nieruchomości

określonej przez rzęczoznawcę maj ątkowęgo,

-aktualizacji opłat rocznych dokonano

w

drodze wypowiedzenia opłat przez Starostę

Powiatowego dostarczonych użytkownikom wieczystym w dniu

21

.IL20I3

r.

-obowiązek podniesienia wysokościopłaty rocznej wprowadzono poaząwszy od dnia
1

stycznia roku następującego po roku, w którym decyzja stała się ostateczna,

-ze względu na podniesienie opłat o ponad I00% kwota ktora przebaczała dwukrotność
dotychczasowej opłaty została rozłożona na dwie raty płatne w latach następnych w myśl
art.77 ust.2austawy,

-strony poinformowano

w

decyzji

o

środkachprawnych przysługujących użytkownikom

wieczystym w związku z dokonanym wypowiedzeniem wysokości opłatrocznych.
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ROZLICZENIA JEDNOSTKI

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w Powiecie Grudziądzkim fuŃcjonowało,
łącznie ze Starostwem Powiatowym 6 jednostek budZetowych.

Szczegółowe zestawienie jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego, ich formy

organizacyjno-pfawne, prowadzęnię gospodarki
Akt kontrol.i Nr

finansowej zńączono

do

27 l 14lI.1 1.

Prawidłowoścrozliczeń Powiatu Grudziądzkiego z podległymi jednostkami organizacyjnymi,
skontro lowano w zakre się z go dno ściz przepisami:

-

ustawy zdnta 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(i.t.Dz,U z2013

r., poz.885

ze zm.),

-

ustawy

z dnia29

v,,rześnia 1994 roku o rachuŃowości fi.t, Dz. U. z 2013 r., poz, 330 zę

zm,),

-

rozporządzęnla Ministra Finansów

z

dnia

7

grudnia 2010

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budZetowych

i

r. w

sprawie sposobu

samorządowych zakładow

budżetowych (Dz. U. Nr Z4l,poz.1616 ),

-

rozporządzenia Ministra Finansów

z

dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości

budżetowej (Dz.U. Nr20, poz. 103),

-

rozpotządzenia Ministra Finansów

z

dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad

rachuŃowości oraz planów kont dla budzetu państwa, budzetów jednostek samorządu
terytorialnego (...)

-

(

j.t,Dz.U. Nr 2013, poz.289),

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U.

1.

43,

poz. 247).

Rozliczenia z jednostkami budżetowymi.

Kontrolę j ednostek budzetowych przeprow adzono w zakresie

-

Nr

:

ptzesttzegania zasad sporządzania planów finansowych,
sporządzania sprawozdan j ednostkowych,

przekazywania irozltczania środków na wydatki,
tozliczania dochodów przez jednostki budżetowe.

Badaniem w powyzszym zakresie objęto 3 niżej wymienione jednostki budżetowe:
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (dalej PCPR),

-

Placówka Opiekuńczo

- Wychowawczaw Białochowie

(dalej POW),

Powiatouy Zarząd Dróg w Grudziądzu (dalej PZD).

Przestrzeqanie zasad sporządzania planów finansowych,
Zbadano na przykładzie przygotowania budzetu ną rok 2013.

Jednostki budzetowe prowadziły gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów
finansowych sporządzonych przęz kięrowników jednostek, zgodnie

z

art. 11 ust. 3 ustawy o

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXV[V19|ż0I0 Rady Powiatu
Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 t. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budzetowej Zarząd wydał Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia I7 wrzęśnia2012 r. w sprawie
finansach publicznych.

opracowania matęriałów planistycznych przez podległe Powiatowi jednostki organizacyjne i
wydziały starostwa.

Projekt budzetu Powiatu Grudziądzkiego

na rok 2013 przyjęty został Uchwałą

Nr 40153l20I2 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia

14 listopada

20Iż t. Po przedłozeniu

organowi stanowiącemu projektu uchwały budZetowej, Starosta w terminię wynikającym z
art. 248 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w pismach

z dnia 19,Il,20Iż skierowanych

do

kierowników jednostek budżetowych przekazał informacje niezbędne do opracowania
projektów ich planów finansowych, tj. dane o kwotach dochodów i wydatków budZetowych
przyjętych w projekcie uchwały budZetowej na rok 2013 w pełnej szczegołowościklasyfikacji

budzetowej.

Kierownicy jednostek objętych kontrolą opracowali projekty

finansowych

z

z

zachowaniem terminu wynikającego

art, 248 ust.

planów

2 ustawy o finansach

publicznych, o czym poinformowali Starostwo pismami z dnia 3 .I2.20I2 r.

- POW i PZD , a

PCPR pismem z dnia I8.I2.ż0l2 r. Kontrola v,ykazała, że kwoty dochodów i wydatków ujęte

w

zatwierdzonych przęz kierowników projektach planów finansowych były zgodne z

kwotami ujętymi
Finansów

z

w uchwale

budZetowej, zgodnie

z § 5 ust. 3

rozporządzenia Ministra

dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej

ednostek budzetowych i samorządowych zakJadów budZetowych.

j

Uchwała budzetowa Powiatu Grudziądzkiego na rok 2013 podjęta została 28 grudnia 2012r.
Starosta w terminie wynikającym

skierowanych

do

z art.249 ust.1 ustawy o finansach publicznych w pismach

kierowników jednostek budżetowych objętych badaniem przekazał

informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.

Ustalono.
obowiązuj

żę w
ąc y

kontrolowanej jednostce,

ch przy uchwalaniu planów

fi

w

zbadanym okresie przestrzegano zasad

nansowych,

*.
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Sporządzanie sprawozdań jednostkowych.

Kontroląw zakresie obowiązku sporządzania i terminowego przekazywania sprawozdń
objęto nizej wymienione sprawozdania jednostkowe, sporządzone ptzez poddane kontroli
jednostki budżetowe:

-

sprawozdania budżetowe: Rb
budZetowych, Rb

- 28S

-

27S rccznę sprawozdanie z wykonania planu dochodów

roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych -

spotządzone za

okres

początku

od

roku

do

dnia

31 grudnia 2013 r.,

-

sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków
funduszu jednostki

-

sprawozdania

w

-

i

strat jednostki, zestawienie zmian w

spotządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.,

zakresie operacji finansow}rch: Rb-N kwartalne sprawozdanie

o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych, Rb-Z kwartalne sprawozdanie

o

stanie zobowiązań według tytułów dłużnychoraz

potęczeń

i gwarancji, Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowięań oraz należnościskarbu
państwa ztytułu wykonywaniaprzez j.s.t. zadań zleconych

-

sporządzone według stanu na

koniec IV kwartału 2013.
Ustalenia:

1. Stosownie do § 4 pkt 3 lit. b

rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości

budZetowej, kierownicy kontrolowanych jednostek budzetowych
od początku roku do dnia 3I.I2.2013r. sporządzili

i

za

okres

przekazali w imieniu jednostki

roczne sprawozdania jednostkowe Rb-27S, Rb-28S w terminach określonych w
załączntku Nr 44 do wyżej wymienionęgo rozporządzenia, tym samym wywiązali się
z obowiązku wynikającego z § 18 ust. 1 cytowanego rczpoTządzenia.

2. Kierownicy, poddanych do kontroli podmiotów, stosownie do przepisu § 6
ust. 1 pkt 4 rozporządzęnia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych sporządzili i przekazali sprawozdania
Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ w terminie określonymw załączntku Nr 7
do cyt. vłyżejrozporządzenia.

3. Kontrolowane jednostki sporządziły i przedłożyłysprawozdania finansowe
za 2013 rok z zachowaniem obowiązujących terminów wynikających z § 26
ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachuŃowości
oTaz planów kont (...). Złożone sprawozdania finansowe były kompletne,
tj. zawterały wszystkie obligatoryjne elementy, zgodnie

{
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§ 17 ust. powyzszego
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rozporządzenia.
Przekazywanie i rozliczanie środków na wydatki,

W zakresie przekazywania środków finanso!\Tch z budżetu Powiatu dla kontrolowanych
j

ednostek budZetowych zgodnie z uchw ałami budzetowymi, badaniem obj ęto

:

wyciągi bankowe dokumentujące przelewy środków finansowych na wydatki dokonane w

IV kwartalę2013 r. z rachunku budZetu na rachunki biezącejednostęk objętych kontrolą
syntetyczną

i

analityczną ewidencję księgową prowadzoną do konta 223 ,,Rozliczenie

wydatków budZetowych" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. dla jednostek

objętych kontrolą konta: 223l600160014/0000/000 (PZD)

2231852185218/0000/00,

(PCPR),

223l852l8520I10002100

223l852185ż0Il00ul00, 223l85218520410000100
(PoW).
sprawozdania jednostkowe Rb

- 28s za okres

od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

sporządzone przęz badane jednostki w przedmiocie zgodnościdokonanych wydatków z

kwotami

pr zekazany

ch z budżetu środków

fi nans

o

wyc h.

Ustalenia:

-Ewidencję rozliczeń z kontrolowanymi jednostkami budZetowymi z tytułu dokonanychprzez

te jednostki wydatków budżetolvych prowadzono

w

księgach budżetu na koncie 223

,,Rozliczęnie wydatków budzetowych", do którego prowadzono ewidencję ana|ityczną
według poszczególnych jednostek, tj. zgodnie

z

zasadami prowadzenia konta opisanymi w

zńącznikuNr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółovłych zasad rachunkowości (. ..).

-W wyniku kontroli stwierdzono, że środkifinansowe przekazywane były z

rachunku

podstawowego na konto właściwejjednostki budZetowej w więlkościach określonych w
uchwale.

-Na koniec okresu sprawozdawazęgo kwoty zaewidencjonowane na kontach analitycznych z
ty,tułu przekazanych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych plzez

ww. jednostki wydatków budzeto!\ych były zgodne z danymi wykazanymi w jednostkowych

sprawozdaniach

Rb - 28s za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013

sporządzonych przez kontrolowane

j

r.

ednostki.
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Rozliczanią dochodów przez jednostki budżetowe.

W zakresie zgodności przekazanych do budZetu środków finansowych z kwotami dochodów

wykonanych ujętych w

Rb-27s za

sprawozdaniach rocznych

okres

od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r., kontroląobjęto:

wyciągi bankowe zaIY kw. 2013 r. potwierdzające przekazanie dochodów budzetowych
przęz kontrolowane jednostki na rachunek budżetu ,
sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do dnia 3L12,2013 r. sporządzone ptzez
kontrolowane

j

ednostki,

i

analityczną ewidencję księgową prowadzoną do konta 222 ,,Rozliczęnie
dochodów budZetowych" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. dla jednostek
syntetyczną

objętych kontrolą konta: 2221600160014/0000/000 (PZD) 2221852185218/0000/00,
222185żl85201l0001l00, 222185218520410000l00

(PCPR),

2221852l85żulO\ul00

(PoW).

Ustalenia:

-Ewidencję rozliczęil z kontrolowanymi jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych

przęz nie

dochodów budzetowych ujmowano w

księgach

budzetu

na koncie 222 ,,Rozliczenie dochodów budżetowych", do którego prowadzono ewidencję
analityczną według poszczegolnych jednostek, tj. zgodnie

opisanymi

w

zd,ączniku

Nr 2 do

rozporządzenia

w

z

zasadami prowadzenia konta

sprawie szczegółowych zasad

rachunkowości (...).
-Na konięc 2013 r. nie występowały należnościbudZetu z tytułu pobranych dochodów przęz
jednostki kontrolowane, a nieprzekazanych na rachunek budZetu.

-W wyniku

że kwoty dochodów zaewidencjonowane
były zgodne z danymi wykazanymi w jednostkowych

porównania stwierdzono,

na kontach analitycznych

sprawozdaniach Rb-27S za okres od początku roku do 31 grudnia 20I3r. sporządzonych

przęz kontrolowane jednostki, a
z

tym samym ustalono, że

t5Ąułu zrealizowanych przez jednostki dochodów budżetowych

terminie

do dnia

3LI2.20I3

r. na

środki

w całościprzekazano w

rachunek budżetu zgodnie

z

postanowięniami

art. 11 ust, 1 ustawy o finansach publicznych.
t
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2. Rozliczen ie z s am

w okresie

obj

o

rządowymi zakładam i

bu dżetowym i.

ętym kontrolą nie fuŃcj onował żadęn zakład, budzetowy.

Na tym protokół zakończono.
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Czę ściąskładową protokołu

j

e

st załącznik:

1.

Protokół kontroli kasy

2.

Zestawienie akt kontroli.

protokół zostń sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,zktorych egzemplarz

rc 2wręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu podpisania protokołu.

o prawie odmowy podpisania protokołu

Jednocześnie kięrownika poinfofinowano

i

złożęniawciąu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczYnY tĄ
odmowy, zgodnie z przepisami art. 9 ust. la ustawy z dnia z dnia 7 paździemika I99Żr.
o regionalnych izbach obrachunkowych fi .t. Dz.

TJ

.

z 2012

T,,

poz.

I I 13

ze zm.).

Niniejsząkontrolę odnotowano w ksiązce kontroli pod pozycj ą2l20I4.

Protokół podpisali:

Kontrolujący:
(

ltł^-

r#
Andrzej Piotrowski
Ą R,,t

Starszy inspektor

Vu.Hr.zepanowski

kontrolifinansowej §tarr_lr,,|y+.łl i.*,ilryiai"tł:,:,:

w Grttrir,ii;l-:ąlł
ll!. P.4łł-,;lł\,f:;i.,.r

V / ,_--1oo[l L

8s-;__r,,ijl.j

llr:t;i:.;:i,ą;z
]

GrńynaKalita

włodżimierz za\ewskt
Starszy inspektor kontroli finans

Starosta Powiatu Grudziądzkiego

ow

S kar

ej

q

b

L(.

nik

P ow

iatu Grudziądz

ą Ę Fął.ji !.t: Pn!Ą,|
l

Grudziądz, 3 1 lipca ż0I4 r.
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Zalączniknr I
do protokołu kontroli
llośćstron 2
strona lll

PRoToKoł.
kontroii stanu kasY Starostwa Fowiatowego w^^GruciziącŁu przeprowadzonej w
dniu
04,06.2014 roku, od godzinY t2@ do godz. l2T przez-inspektońw Regionalnej
Izby
ObrachunkoweJ w BYdgoszczy - Andrzeja fiotrow.ki"go, Włodzrmrerza
idewsłrógo na
Podstawie uPowaznienia do przęprowadzęniakontroli nr

zltzlnaw z

dnia08.05.2014 roku.

Kontrolę przeprowacizono w obecności

:

Kaiity

Grazyny
Aleksandry

Diksa

- Skarbnika Starostwa,
* kasjera.

W toku kontroii stwiercŁono, co następuje:

l.

i{żeczywrsty stan gotówki w kasie

ż. Stan gotówki
-

1.447,24

ń

1.447,24

zł

według raportu kasowego:

N} lIlIlVIl}}I4i na dzteilo4 06.2|Jl4r.(godz. I2.15)
-

wydatki

Naciwyzka / nreclobór

3.

a,Oa

ń

Stan druków ścisłegozarachowania:

Czeki:
- pozyęJa

la

(d[a czeków) ksi'ą4kr druków ścrsłegozarachowania

ksiąźeczka czeków gotówkowych Bank spółdzielczy Łasin
od nr 3038981126 do nr 3038981150
- Ż3 czekt ni'ewykorzystane od nr 303898l I28 do nr 3038981I50
Dowody wpłaty KP:
, zakończono na numerze l3l20t4 zdnia02.06,2014
r. (na kwotę 1.500 zł),
Wg raportu kasowego nr i1l1NIlŻ0I4 z an.04.a6.2014 r.
-

Na podstawie przeprowadzonej i nwentaryzacj i dokonano następujących ustaień
Stan gotówki w kasie był zgodny ze stanem wskazanl,.łn w raporcie kasowym.
Z. Stan gotówici
był zgociny z wysokością pogoiowia kasowego oi<reśionego
Y_ktr_i"
zarządzeniem Nr 2912008 Starosty Powiatowego w Grudziądzu z {nia3l.t2.2008
r.
3. Stan <iruków Ścisłego zarachowaniabył zgoany z wskazanymi w ksiąpce d-rukow
ścisłegozarachowania.
Nieprawdłowoścr w kontro[owanym zakreste nie stwterdzono.

l-

,,4

-v

Strona2/2

Protokoł niniejszY zostń sPorządzony w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach i podpisany
Po uPrzednim odczYaniu. Jeden egzemplarz protokołu pozostiwionb
kontrolowanej
jednostce, W nviąku z ustaleniami zawaĘmi
w niniejszym protokole nie wniesiono
zastrzeżeh.

*

Grudziądz, dnia 04.06 2014 roku.

Osoba materialnie odpowiedzialna:
Aleksandara Diksa

Kontrolujący

włodzimierzzalęwski

|/,'

y',,(! ! i/

oF

ttłj3-ł

Kasjer

,,|
-r"

Starszy Inspektor Kontroli

Andrzej Piotrowski

l

(,',

{n^*f

Starszy lnspektor Kontroli

^'

Osoba obecna przy kontroli:

GraĘnaKalita
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Załączniknr 2

do protokołu kontroli nr RIO/I(F|?712014
strona 1/2

WYKAZ AKT Kol{TRoLI
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Strony akt
na dzień

2

Wyjaśnienia Starosty Grudziądzkiego Pana MarkaSzczepanowskiego
l w sprawie realizacji zalecęniapokontrolnego nr l, dotyczącego organizacji
prowadzenia biblioteki publicznej.
]i

.Nł4Ęt ZZrtłrrr.rsigg ItqqqĘ!ą,w9!qąw94.0§ś.__
Nazwa

1

'

]r,ń1^---

2

-----

3

_

dokumentu
Grudziądzkiego Nr 17l20I4 zmieniające Zarządzenie

Lp

f

Zarządzenie Starosty
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości (polityki rachunkowości),
dop uszcząącę sto sowanie zapi sów stornuj ących ptzy rej e stracj i danych ze
sDrawozdań Rb-T7ZZ.

__._]
__,__
Strony akt

,

Wyjaśnienie Skarbnik Powiatu Pani Grażyny Kality dotyczące prowadzenia
ewidencji środków trwałych w księgach pomocniczych,łącznie dla konta 011

10
lU

2

WyjaSnienia Starosty Grudziądzktego Pana Marka Szczepanowskiego
l w sprawie opóźnień w ewidencjonowaniu przyjęcia środkatrwałego na
l koncie 01 1.
l

Nr Akt 27ll4IIILz. Wvdatki budżetowe.
Nazwa dokumentu

l

Wydruki konta 902 wg stanu na koniec 2013 r. i koniec I kw. 2014

Strony akt

I4

r.

Wydruki ACL zprzektoczenia planu wydatków.
Wyjaśnienia Skarbnik Powiatu Pani Grażyny Kality dotyczące wydruku z
przekroczenia planu wydatków w roku 2013.

J

4

Zestawienie składek ZIJS za20l3 r.

T

inowośćodprowadzania składek do US za2013 r,

!1

7,

!"łł".

l

Wydatki

.13tk9y_f t*o:yŁpo-1uto*. ?? ,?

29J

Zęstawienie dotacji udzielonych zbudżetu Powiatu

1

l
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Załączniknr2

do protokołu kontroli nr RIO/I(F|L71201,4

strona2l2

Nr Akt 27|I4IIY. Gosp_g!4rĘą -ięd_ep,

i-,,*--l --,

Nazwa dokumentu

Strony akt

Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu
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