KW 0914-2/07

Wersja do publikacji

PROTOKÓŁ

Z kompleksowej kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej
Dębie, zwanego dalej Ośrodkiem, przeprowadzonej na podstawie zarządzenia Nr 182/07
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zarządzenia
kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Kontrola miała
miejsce w siedzibie Ośrodka na ul. Mikołaja Reja 3 w Nowej Dębie, w okresie 25 – 31
października 2007 r. Tematem kontroli było wydatkowanie, co najmniej 5% środków z
budŜetu jednostki w 2007 r., zaś celem głównym tej kontroli było sprawdzenie przestrzegania
przez Ośrodek realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i
dokonywania wydatków. W celu wykonania wyŜej wymienionego zadania kontrolnego został
powołany zespół kontrolujący w składzie:
• Leokadia Konefał – zastępca skarbnika gminy, upowaŜnienie KW.0914-2/07 z
17 października
• Krzysztof Tkaczyk – podinspektor ds. kontroli, KW.0914-2/07 z 17
października.
Funkcję kierownika zespołu kontrolującego pełni Krzysztof Tkaczyk.
Ze strony Ośrodka wyjaśnień udzielali:
• Leszek Mirowski – kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej,
• główny księgowy;
• starszy księgowy;
• samodzielny pracownik ds. pracowniczych, kadr, bhp.
Przedmiot kontroli obejmował:
1. sprawy finansowe,
2. sprawy organizacyjne.
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Część I – Sprawy organizacyjne
1.1 Prawne podstawy działania
Ośrodek powołany został na mocy uchwały Nr X/66/90 Rady Narodowej Miasta i
Gminy w Nowej Dębie z dn. 15 marca 1990 r. Jego aktualny statut został ustanowiony na
mocy uchwały Nr XXVIII/202/04 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 21 października
2004 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Opieki Społecznej w
Nowej Dębie. Statut został zmieniony gdyŜ urząd wojewódzki w Rzeszowie przysłał pismo z
30 listopada 2004 r. wnoszące zastrzeŜenia co do prawidłowości treści statutu. W skutek tego
pisma została podjęta uchwała XXXI/223/04 Rady Miejskiej w Nowej Dębie zmieniająca
statut Ośrodka zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie urzędu wojewódzkiego. Zgodnie z
§ 3 ust. 1 statutu, Ośrodek jest samodzielna jednostką organizacyjną gminy utworzona do
realizacji zadań pomocy społecznej (własnych i zleconych, oraz innych zadań miasta
określonych jako zadania Ośrodka w Statucie lub wynikających z odrębnych przepisów
prawa), działającą w formie jednostki budŜetowej. Obszarem działalności Ośrodka jest gmina
Nowa Dęba. Nadzór nad jakością działania i usług Ośrodka sprawuje Wojewoda Podkarpacki.
W ramach Ośrodka działa Środowiskowy Dom Samopomocy powstał on na mocy
uchwały Nr XI/76/99 Rady miejskiej w Nowej dębie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie i nadania statutu. Jego
statut jest załącznikiem do w/w uchwały. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy był
dwukrotnie zmieniany: uchwałą Nr XXIX/208/04 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25
XI 2004 r. i uchwałą Nr LII/361/06 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 marca 2006 r.
Cel powstania Środowiskowego Domu Samopomocy określony został w jego statucie w § 6 ,
a mianowicie tworzenie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
tworzenie oparcia dla rodzin tych osób i ich najbliŜszego otoczenia. Bezpośredni nadzór nad
działalnością ŚDS sprawuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się na ulicy
Kościuszki 110 w Nowej Dębie. Jego kierownikiem jest Pani Gabriela Nowak – Wolwowicz.
Kierownikiem Ośrodka jest Pan Leszek Mirowski. Został powołany na to stanowisko
uchwałą Nr 257/2001 Zarządu Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 22 października 2001 r. w
sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej
Dębie. Kierownikowi zostały udzielone odpowiednie pełnomocnictwa dla jak najlepszego
wywiązania się z powierzonych mu obowiązków. Są to:
•
pełnomocnictwo do dokonywania czynności związanych z
prowadzeniem Ośrodka w ramach zwykłego zarządu nadane mocą uchwały nr
258/2001 Zarządu Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 22 października 2001 r.;
•
pełnomocnictwo do wydawania decyzji administracyjnych w
sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŜących do właściwości gminy
nadane mocą zarządzenia Nr 34/04 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z
dnia 4 V 2004r.
Statutu Ośrodka w § 12 ust. 6 przewiduje moŜliwość udzielenia przez burmistrza
pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z
zakresu opieki społecznej, naleŜących do właściwości gminy, innym pracownikom Ośrodka
na wniosek kierownika Ośrodka. Kierownik dwukrotnie skorzystał z tej moŜliwości, wnosząc
do burmistrza pisma w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu opieki społecznej, naleŜących do
właściwości gminy. Było to pismo z 26 czerwca 2004 r. w sprawie pracownika Ośrodka
zatrudnionego na stanowisku konsultant - prawnik oraz pismo OPS/dz./838/04 z dnia 10 maja
2004 r. w sprawie specjalisty pracy socjalnej Ośrodka. Burmistrz przychylił się do wniosków
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kierownika i zarządzeniem Nr 56/04 z dnia 30 czerwca 2007 r. udzielił takiego
pełnomocnictwa pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku konsultant - prawnik a
zarządzeniem Nr 39/04 z dnia 13 maja 2004 r. pracownikowi pracy socjalnej.
Kierownik wydał następujące pełnomocnictwa:
•
do
podpisywania
dokumentów
ośrodka
dotyczących
prowadzenia spraw podopiecznych oraz realizacji świadczeń dla
podopiecznych,
pełnomocnictwo
zostało
udzielone
pracownikowi
zatrudnionemu na stanowisku konsultant – prawnik, pismem z dnia 2 listopada
2004 r. i ma charakter stały;
•
do zastępowania kierownika Ośrodka podczas jego
nieobecności, pełnomocnictwo zostało udzielone pracownikowi zatrudnionemu
na stanowisku konsultant – prawnik, pismem z dnia 30 czerwca 2004 i ma
charakter stały;
•
do kierowania Ośrodkiem na czas urlopu lub na czas
nieobecności spowodowanej chorobą, pełnomocnictwo zostało udzielone
pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku konsultant – prawnik, mocą
zarządzenia kierownika z dnia 30 czerwca 2004 r.
Sprawami księgowymi Ośrodka zajmuje się główna księgowa, funkcję tą pełni od 15
lipca 1991 r.
Oprócz statutu Ośrodka organizacje wewnętrzną regulują odpowiednie przepisy
wewnętrzne wprowadzone przez kierownika Ośrodka. Są to:
- regulamin organizacyjny nadany przez kierownika Ośrodka 15 listopada 2004 r. –
określa organizację, zasady funkcjonowania i zakres spraw załatwionych przez Ośrodek, był
zmieniany aneksem z 20 kwietnia 2007 r. Według regulaminu organizacyjnego w Ośrodku
znajdują się następujące komórki organizacyjne:
dział pomocy Środowiskowej,
dział organizacji i usług opiekuńczych,
dział księgowości,
dział obsługi elektronicznej,
dział obsługi i administracji.
Regulamin określa zadania realizowane przez pracowników poszczególnych działów i
kierownika.
Regulamin wynagradzania nadany przez kierownika Ośrodka 30 grudnia 2005 r. –
zawarte są w nim tabele kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz
wymagań kwalifikacyjnych kierowników, pracowników, tabelę punktowych rozpiętości dla
poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz miesięcznych stawek wynagrodzeń, tabelę
dodatku funkcyjnego, co spełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia
2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego regulamin był dwukrotnie
zmieniany aneksami z 30 grudnia 2005 r. i 27 marca 2006 r.
Regulamin pracy nadany przez kierownika Ośrodka 26 października 2004 r. –
kompleksowo reguluje kwestie praw i obowiązków pracowniczych, czasu pracy
pracowników, urlopów itp. Obecnie w Ośrodku przygotowywany jest przez pracownik ds.
pracowniczych, kadr, bhp nowy regulamin pracy. Regulamin był zmieniany dwukrotnie
aneksami z 11 listopada 2005 r. i 20 kwietnia 2007 r.
Jako przykład dobrej praktyki stosowanej w Ośrodku naleŜy wskazać regularne
organizowanie przez kierownika zebrań pracowników w celu ustalenia bieŜących problemów,
zagadnień i dotyczących organizacji pracy. Zebrania te organizowane są przynajmniej raz w
tygodniu w zaleŜności od potrzeb. Rozwiązanie takie wpływa korzystnie na środowisko
wewnętrzne i komunikację wewnętrzną w Ośrodku.
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1.2 Stanowienie przepisów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Opieki Społecznej
W Ośrodku kierownik ustanawia regulamin organizacyjny, regulamin pracy,
regulamin wynagradzania i inne zarządzenia wewnętrzne, instrukcje i przepisy, których
przestrzeganie jest obowiązkiem pracowników. W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia
2007 r. do 25 października 2007 r. kierownik wydał 14 zarządzeń. Wydane zarządzenia
grupuje się w księdze ewidencji wydanych zarządzeń.
1.3 Czas pracy
Czas pracy w Ośrodku określony jest w § 16 regulaminu organizacyjnego, a
szczegółowo w regulaminie pracy w rozdziale IV „Czas pracy” w §16 – 15. W § 14
stwierdzono, Ŝe czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym
tygodniu pracy, w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Tydzień roboczy
obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Praca odbywa się w godzinach od 7 do 15-stej we
wszystkie dni tygodnia. Wydaje się, Ŝe zgodnie z art. 253 ustawy z 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego czas wykonywania pracy w jednym dniu tygodnia
powinien być przesunięty co najmniej o godzinę, aby móc przyjmować obywateli w sprawach
skarg i wniosków po godzinach pracy. NaleŜałoby wprowadzić odpowiednie zmiany w
regulaminie organizacyjnym i regulaminie pracy. Czas pracy powinien być w pełni
wykorzystany na wykonywanie obowiązków słuŜbowych. W czasie pracy pracownicy mogą
korzystać z 15 minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Czas rozpoczęcia przerwy
ustalają pracownicy z kierownikiem Ośrodka – aktualnie ustalono, Ŝe pracownikom
pozostawia się wolną rękę w wyznaczeniu terminu przerwy. Ośrodek nie posiada
wydzielonego pomieszczenia socjalnego dla pracowników. W regulaminie pracy są przepisy
zapewniające szczególne prawa pracownikom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Czas pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie moŜe
przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Pracownikom niepełnosprawnym
zapewniona jest zapewnia się takŜe 30 minutową przerwę na gimnastykę usprawniającą lub
wypoczynek. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy. Z oświadczenia pracownika ds. kadr
wynika, Ŝe aktualnie w Ośrodku zatrudnione są trzy osoby o najniŜszym stopniu
niepełnosprawności.
Regulamin pracy reguluje takŜe kwestie urlopowe pracowników Ośrodka. Są one
kompleksowo uregulowane w rozdziale V „Urlopy i zwolnienia od pracy”. § 16 regulaminu
pracy gwarantuje prawo pracowników do corocznego urlopu wypoczynkowego, w tym
nieprzerwanego urlopu trwającego co najmniej 14 dni kalendarzowych. W badanym roku
2007 z urlopu wypoczynkowego korzystali juŜ wszyscy pracownicy. Otrzymali oni dopłaty
do wczasów pod gruszą z ZFŚS. W regulaminie jest zagwarantowany dodatkowy urlop
wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. W § 20 jest zapis o
prawie pracownika do zwolnienia od pracy na 2 dni z tytułu wychowywania przynajmniej 1
dziecka w wieku do 14 lat. Co roku składane są oświadczenia rodziców zamierzających
skorzystać z tego uprawnienia. W tym roku złoŜono 15 takich oświadczeń, są one trzymane w
odrębnej księdze. Regulacje zawarte w regulaminie pracy są zgodne z ustawą z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W regulaminie brak jednak stwierdzenia, Ŝe opracowany on
jest równieŜ na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, brak jest równieŜ
zapisu o dodatkowym urlopie przysługującym pracownikom socjalnym raz na dwa lata
zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Pracownik ds. kadr sam zwrócił uwagę
na te braki i poinformował, Ŝe te regulacje znajdą się w nowym regulaminie pracy, nad
którego przygotowaniem aktualnie pracuje.
W Ośrodku prowadzona jest roczna ewidencja czasu pracy, ewidencja wyjść
słuŜbowych – KD/1413/1/06/07, ewidencja wyjść prywatnych. Godziny wyjść prywatnych
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rozliczane są na bieŜąco – po wykorzystaniu przez pracownika 8 godzin na wyjścia prywatne
– pracownik wypisuje wniosek o urlop i zalicza te godziny na jego koszt. Na kaŜde wyjście
prywatne musi być udzielona zgoda kierownika. Dla pracowników socjalnych, którzy pracują
w terenie są prowadzone indywidualne księgi wyjść słuŜbowych z podaniem celu wyjścia,
adresów i godzin wyjść. Prowadzenie takich ksiąg nie jest obowiązkowe – stanowi jednak
przykład dobrej praktyki stosowanej w Ośrodku godnej wyróŜnienia. Losowo wybrano jedną
z takich ksiąg. Na jej podstawie stwierdzono, ze w okresie od 1 stycznia do 30 października
2007 r. odnotowano 166 wyjść słuŜbowych, z tego 16 w samym październiku. Większość z
tych wyjść jest dokładnie opisana jednak część z nich ma braki w rubryce celu wyjść.
Pracownik ds. wyjaśniła, Ŝe przy niektórych wyjściach słuŜbowych, cel wyjścia wpisuje się
ustalonym skrótem literowym w rubryce przeznaczonej na wpisywanie adresu wyjścia, jest to
zgodne z ustaleniami kierownika Ośrodka, kierownik dzień później sam to potwierdził.
W Ośrodku prowadzony jest rejestr zwolnień lekarskich dla pracowników. Według
ewidencji w 2007 r. – do momentu kontroli było 85 przypadków zwolnień z powodu choroby
pracownika lub opieki nad chorym dzieckiem. Ewidencja jest prowadzona schludnie, są
podane dni nieobecności, powód i złoŜone podpisy. Zaświadczenia lekarskie są kierowane do
księgowości.
1.4 Akta Osobowe
Statut Ośrodka zawiera schemat organizacyjny Ośrodka, który przewiduje
maksymalne zatrudnienie na 42 etaty, obecnie w całym Ośrodku pracuje 41 osób
wykorzystując 41 etatów.29 osób pracuje w siedzibie Ośrodka, a 12 osób w Środowiskowym
Domu Samopomocy. Sprawdzono akta osobowe pod względem zgodności rozporządzenia
ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika. W tym celu sprawdzono akta trzech losowo
wybranych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach opiekunek środowiskowych. Po
przeglądnięciu akt stwierdzono, Ŝe akta prawidłowo podzielono na trzy części, prowadzone
schludnie i czysto. Zawierają one dokumenty wymagane w w/w rozporządzeniu w tym
między innymi zaktualizowane zakresy obowiązków, oświadczenia o zapoznaniu się z
istniejącymi w Ośrodku regulaminami, instrukcjami, których przestrzeganie jest obowiązkiem
pracowników. Wszystkie dokumenty zawarte w poszczególnych częściach są ponumerowane.
Nie stwierdzono nieprawidłowości poza jednym przypadkiem – w aktach osobowych jednej z
pracownic w części A jest wpięty oryginał dyplomu ukończenia studiów, a zgodnie z w/w
rozporządzeniem w części A akt osobowych mogą być tylko odpisy lub kopie składanych
dokumentów (§ 1 ust. 3 rozporządzenia).
Sprawdzono równieŜ angaŜe losowo wybranych pracowników pod względem
zgodności z rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego i regulaminem wynagradzania obowiązującym w
Ośrodku.
Analiza wymienionych angaŜy wskazuje, Ŝe kwota wynagrodzenia zasadniczego w
dwóch przypadkach jest niepokojąco niska, tzn. jest niŜsza niŜ ustalona zgodnie z §3 ust.3
rozporządzenia rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek
samorządu terytorialnego, przy załoŜeniu, Ŝe miesięczną kwotę wynagrodzenia zasadniczego
ustalamy zgodnie z najniŜszą liczbą punktów przypisaną do danej kategorii zaszeregowania,
liczby punktów przypisane do kategorii zaszeregowania są zawarte w załączniku nr 1 do w/w
rozporządzenia. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego Tych pracownic są jednak ustalone
zgodnie z prawem gdyŜ pracodawca skorzystał z uprawnienia zawartego w § 3 ust. 4
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rozporządzenia, które przewiduje, Ŝe wysokość miesięcznych kwot wynagrodzenia
zasadniczego moŜe być niŜsza od ustalonej w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 3
rozporządzenia, nie więcej niŜ o 10%.Jak wynika z oświadczenia pracownika ds. kadr, który
prowadzi akta osobowe pracowników Ośrodka, w Ośrodku jest więcej pracowników, którzy
mają kwotę wynagrodzenia zasadniczego ustaloną w ten sposób. Zespół kontrolny zwrócił
uwagę czy konieczne jest ustalanie wynagrodzenia zasadniczego w tak niskich kwotach,
zwłaszcza gdy chodzi o pracowników z wieloletnim staŜem. Swoją uwagę zespół
kontrolujący oparł równieŜ na tym, Ŝe kierownik Ośrodka złoŜył oświadczenie, Ŝe jest ze
swojego personelu bardzo zadowolony a, praca wykonywana przez pracowników stoi na
najwyŜszym poziomie. Kierownik Ośrodka odniósł się do tych uwag. Stwierdził, Ŝe kwoty
wynagrodzenia zasadniczego ustalane są w ten sposób, gdyŜ w Ośrodku brakuje pieniędzy na
wykonanie wielu statutowych zadań, co rzutuje teŜ na pulę środków finansowych
przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników. Pula tych środków jest stosunkowo
niska stąd i zarobki pracowników nie są wysokie. Kierownik Ośrodka stwierdził, Ŝe mimo
braku środków, wynagrodzenia pracowników systematycznie rosną.

1.5 PodróŜe SłuŜbowe
W Ośrodku prowadzona jest ewidencja wydawanych delegacji słuŜbowych.
Pracownik ds. kadr prowadzi tą ewidencję i dokonuje wpisów. W 2007 r. do 25 października
zostało wydanych 75 delegacji słuŜbowych. Nie wszystkie delegacje zostały przedstawione
do rozliczenia. Część delegacji styczniowych zostały wydane, ale nie zostały przedstawione
do rozliczenia. Chodzi o delegacje wystawione pracownicom, które uczęszczały do Szkoły
Policealnej w Mielcu. Pracownice te nie złoŜyły delegacji z miesiąca stycznia, gdyŜ w świetle
nowych przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia
2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŜności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŜetowej z
tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu naleŜy
załączyć do delegacji rachunki potwierdzające przejazd, np. bilet albo uzyskać zgodę
pracodawcy na przejazd w podróŜy samochodem (motocyklem, motorowerem) prywatnym
nie będącym własnością pracodawcy. Pracownice nie zrobiły tego. W podróŜ udały się
samochodem prywatnym nie ustalając tego wcześniej z pracodawcą. Wynika z tego, Ŝe nawet
przedkładając swoje delegacje do rozliczenia nie otrzymałyby zwrotu kosztów za przejazd.
Pracownice mogłyby by uniknąć takiej sytuacji gdyby wnioskowały u pracodawcy o zgodę na
przejazd w podróŜy samochodem (motocyklem, motorowerem) prywatnym nie będącym
własnością pracodawcy. Pracodawca moŜe zgodzić się na to i wówczas zwrot kosztów
przejazdu ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę
za jeden kilometr przebiegu ustalona przez pracodawcę, zgodnie z § 5 ust. 3 w/w
rozporządzenia. Jak się okazało, w Ośrodku, nie ma uregulowanej kwestii zasad udzielania
zwrotu kosztów przejazdów z tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju samochodem nie
będącym własnością pracodawcy dla pracowników Ośrodka, co zdaniem zespołu
kontrolującego powinno zostać zmienione. Takie zasady ustalił juŜ, dla pracowników Urzędu
Miasta i Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, burmistrz zarządzeniem
Nr 80/07 z 26 kwietnia 2007 r., które regulowało zasady zwrotu kosztów za przejazdy na
delegacje słuŜbowe samochodem prywatnym dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Nowa
Dęba oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
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Część II Sprawy finansowe
2.1 Dokumentacja finansowa.
W zakresie spraw finansowych kontrola w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej obejmowała prowadzenie dokumentacji finansowej. Jednostka opracowała
Zarządzenie Nr 2/ 2002 Kierownika MGOPS w Nowej Dębie z dnia 24.07.2002r. w sprawie:
•
polityki rachunkowości,
•
procedury kontroli finansowej,
•
planu kont.
W polityce rachunkowości określono podstawowe przepisy prawne dla realizacji
budŜetu i prowadzenia rachunkowości. Zakres rachunkowości i sposób prowadzenia ksiąg
rachunkowych opisano szczegółowo.
W procedurach kontroli finansowej opisano sposób przeprowadzenia kontroli
wstępnej, bieŜącej i końcowej.
Opracowany plan kont określa zasady funkcjonowania kont zespołu 0,1,2,3,4,7,8 i 9
konta pozabilansowe.
Kontrolowana jednostka opisała równieŜ szczegółowo inwentaryzację aktywów i
pasywów.
Dokumentacja płacowa prowadzona jest systemem komputerowym od 01.01.2002r.
program PŁACE autorstwa firmy - Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z
o. o w Koszalinie Licencja Nr 3148 z dnia 17.12.2001r.
Ponadto jednostka kontrolowana sporządziła imienny wykaz pracowników
upowaŜnionych do sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych wraz ze wzorami
podpisów i tak:
•
osoby sprawdzające dowody pod względem merytorycznym,
•
pod względem formalnym i rachunkowym,
•
zatwierdzające dowody do wypłaty,
•
potwierdzające dokonanie zakupu i wykonanie usługi,
•
dekretowanie dokumentów,
•
akceptujące przelewy i czeki.
Wydano Zarządzenie Nr 2/2004 z dnia 21.VI.2004r. w sprawie zmian w polityce
rachunkowości w związku ze zmianą techniki księgowania z ręcznej na komputerową kont
bilansowych- zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą od 01.01.2004r.
Kierownik jednostki wydał Zarządzenie z dnia 02.11.2004r. w sprawie zmiany w
księgowaniu w części planu kont dotyczącego zespołu 1. Dodano konto 140.
Ponadto 08.07.2004 r. oraz 02.11.2004r. wydano upowaŜnienie dla dwóch pracownic
Ośrodka do sprawdzania i podpisywania dokumentów finansowych pod względem
merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty.
Dnia 03.01.2005r. wydano Zarządzenie bez numeru w sprawie wprowadzenia do
systemu komputerowego FK kont pozabilansowych oraz Zarządzenie z dnia 01.07.2005r. w
sprawie zmiany konta technicznego z 999 na 900. Zarządzeniem z dnia 30 września 2005r.
wprowadzono system Home Banking obowiązujący od dnia 01.10.2005r.
Zarządzenie nr 14/06 z dnia 26.08.2006r. w sprawie zmian w planie kont
wprowadzono pozabilansowe 980.
W roku 2007 dnia 25 września Zarządzeniem Nr 12/07 wprowadzono zmianę do planu
kont wprowadzając konto 810. Dotacje budŜetowe oraz środki z budŜetu na inwestycje.
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2.2 Badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym.
Poddano kontroli sprawozdanie finansowe RBS 28 sporządzone na dzień 30 czerwca
2007r.Dział 852 rozdział 85219. Badanie dotyczyło zgodności zapisów wydatków
wykazanych w sprawozdaniu a prowadzoną rachunkowością według obowiązującej
klasyfikacji budŜetowej.
dz.852-85219-3020 wykonanie
658,65
dz.852-85219-4010 wykonanie 124.028,23
dz.852-85219-4040 wykonanie
18.979,06
dz.852-85219-4110 wykonanie
25.125,23
dz.852-85219-4120 wykonanie
3.352,78
dz.852-85219-4170 wykonanie
8.811,45
dz.852-85219-4210 wykonanie
6.115,22
dz.852-85219-4260 wykonanie
11.509,55
dz.852-85219-4270 wykonanie
1.368,23
dz.852-85219-4280 wykonanie
116,00
dz.852-85219-4300 wykonanie
9.412,74
dz.852-85219-4350 wykonanie
3,66
dz.852-85219-4370 wykonanie
3.146,04
dz.852-85219-4410 wykonanie
506,00
dz.852-85219-4440 wykonanie
5.500,00
dz.852-85219-4700 wykonanie
1.187,00
dz.852-85219-4740 wykonanie
720,62
dz.852-85219-4750 wykonanie
559,00
W zapisach nie stwierdzono nieprawidłowości.
Sprawdzono prawidłowość ujętych w sprawozdaniu zobowiązań finansowych na dzień
30 czerwca 2007r. w dziale 852-85219. Zobowiązania wynoszą 2.444,38 zł, Czego dotyczą
szczegółowo opisane zostanie w dalszej części protokołu. Zobowiązań wymagalnych nie
stwierdzono.
Ponadto sprawdzono i porównano zapisy stanu kont w ewidencji księgowej z kwotami
wykazanymi w sprawozdaniu RBS 28 za okres od 01.01.2007-30 06.2007r. w dz.852-85228.
Łącznie wydatkowano w tym rozdziale 54.465,12 zł. W tym rozdziale kwot zobowiązań nie
stwierdzono. W zapisach rozbieŜności nie stwierdzono. Sumy zgodne.
Skontrolowano równieŜ zgodność zapisów w sprawozdaniu RB 28 S w dz. 852
rozdział 85295 paragraf 3110 plan 178.809 zł wykonanie 90.436,44 zł Nie stwierdzono
nieprawidłowości.
W dziale 852-85214-3110 na plan 300.000 zł wykonanie wynosi 98.604,14 zł RóŜnic
ani w planie finansowym ani w zapisach wydatków budŜetowych nie stwierdzono.
2.3 Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
Poddano kontroli wykazane zobowiązania finansowe na 30 czerwca 2007r. w dz.85285219. Kwota zobowiązań wynosi 2.444,38 zł Zobowiązania dotyczą:
paragraf 4170 na kwotę
475,40
paragraf 4210 na kwotę
450,69
paragraf 4260 na kwotę
41,20
paragraf 4300 na kwotę
1.220,97
paragraf 4740 na kwotę
256,12
Zobowiązania wykazane w paragrafie 4170 dotyczą naliczonego wynagrodzenia od
umowy zlecenia zawartego z osobami fizycznymi poz. ks.2349 do rozliczenia z urzędem
skarbowym na kwotę 78,78 zł. oraz na kwotę 396,62 nr ksieg.2358 i 2349. Uregulowano w
miesiącu lipcu.
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Kwota zobowiązań w paragrafie 4210 w wysokości 450,69 zł. dotyczy następujących
wystawionych faktur:
1/ F/ra 666/07/V/1 z 20.06.2007r. Firma handlowa KWAN J. Kwieciński na kwotę
437,10. Na odwrocie faktury wydatki dotyczą 85219-4210 kwota 180,98 i paragraf 4740
kwota 256,12 Nr księgowy 2366/07. Zobowiązanie uregulowano w miesiącu lipcu br.
2/ PHU OLEX f/ra z dnia 29.06.2007r. na kwotę 77,51 zł., za zakup siekiery, noŜyce,
zasuwa. Data wpł.29.06.07. poz. wpł. 976/07 Nr ksieg 2342/07. Termin płatności
13.07.2007r.
3/ Wydawnictwo CH BECK Warszawa f/ra nr 00071676/07 na kwotę 52 zł. za ksiąŜkę
Rachunkowość budŜetowa w praktyce. Termin płatności 10.07.2007r. Uregulowano w
terminie.
4/F/ra Nr 01/06/2007 z dnia 30.06.2007r. za prasę.za m/c VI. Sklep SpoŜ.
przemysłowy Szypuła Nr ks.2365 na kwotę 140,20 zł.
Kwota zobowiązań w dz.852 rozdz.85219 paragraf 4260 na kwotę 41,20, dotyczy
wystawionej noty księgowej przez UMIG Nowa Dęba do refundacji wydatków za wodę i
kanalizację z rozliczeń z PGKIM Nowa Dęba.
Zobowiązania w dz.852 rozdz. 85219 paragraf 4300 figurują na kwotę 1.220,97 zł. i
dotyczą:
1/ Nota z UMIG Nowa Dęba na kwotę 52,06 do refundacji wydatki za kanalizację,
2/ F/ra 74/07 Usługi transportowe Mateusz Gurdak Tarnowska Wola na kwotę 751,66
zł przewóz pracowników na terenie gminy Nowa Dęba.
3/ F/ra FVAT/31/2007 z dnia 29.06.2007r. Usługi Informatyczne i Projektowe
”Admin-Cop” Tarnobrzeg na kwotę 329,40 zł. Termin płatności 06.07.2007r. za serwis
programu PLACE, FK, Ew. śr. Nr ksieg.2345/07. Uregulowano w terminie.
4/ F/ra 5153/07 PGKIM Nowa Dęba na kwotę 87,85 za uŜywanie pojemnika. Nr wpł.
974/07 Nr księg.2341/07. Zapłata w terminie.
Zobowiązania wykazane w dz.852 rozdz.85219 paragraf 4740 na kwotę 256,12 zł.
dotyczą zobowiązań wobec Firmy KWAN Nr f/ry 666/07/V/1 z dnia 20.06.2007r.
Wszystkie skontrolowane faktury dotyczące zakupów i świadczonych usług zostały
opisane szczegółowo w sposób przejrzysty. W opisach powoływano przepisy ustawy prawo o
zamówieniach publicznych, dokumenty sprawdzone pod względem merytorycznym,
rachunkowym nie budzą zastrzeŜeń. Figurujące zobowiązania na poszczególnych paragrafach
były celowe
Ponadto wyrywkowo poddano kontroli dokumenty dotyczące zobowiązań w dz.852
rozdz.85203 wydatków ze środków budŜetu państwa i tak:
paragraf 4220
1/ na kwotę 55,21 zł. dotyczy faktury nr 47/07 Artykuły SpoŜywczo –Przemysłowe
Hurt Detal Grosicki Marian na artykuły spoŜywcze, poz. 2355/07 termin płatności
09.07.2007r. Zapłata w terminie.
2/ na kwotę 27,55 zł. dotyczy faktury 42/07 z dnia 29.06.2007r. Sklep SpoŜywczo
przemysłowy Teresa Kosmala- Bajda. Nr ks. 2356/07.Uregulowano w terminie.
Paragraf 4300
Faktura 73/07 z dnia 05.07.2007r. wystawiona przez Gurdak Mateusz Usługi
transportowe na kwotę 1.395,52 za usługi transportowe uczestników zajęć na Środowiskowy
Dom Samopomocy przy MGOPS, Nr w księdze podawczej 1034/07, Nr księg. 2362/07.
Zapłata w terminie w miesiącu lipcu br. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2.4 Wydatkowanie środków z budŜetu jednostki.
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Skontrolowano prawidłowość, celowość i gospodarność w wydatkowaniu środków
publicznych zleconych jednostce MGOPS w ramach przyjętych ustawą co najmniej 5%
środków z budŜetu jednostki w okresie od 01 stycznia do 24 października 2007r.
Wyrywkowo sprawdzono wydatkowanie środków publicznych z budŜetu jednostki na
podstawie wyciągu bankowego Nr 118 z dnia 26 czerwca 2007 r. Wydatki opiewają na kwotę
62.400,62 zł. głównie dotyczą wypłat wynagrodzeń.
Poddano kontroli wypłatę wynagrodzeń pracowników w miesiącu czerwcu i tak:
lista nr 65 opiekunka środowiskowa brutto na kwotę 6.844,50 łącznie 5 pracowników.
Do wypłaty kwota 4.215,62 zł.
lista nr 63 starsza opiekunka brutto na kwotę 11.920,40 zł. łącznie 7 pracowników. Do
wypłaty kwota 6.628,78 zł.
lista nr 64 administracja, księgowość łącznie 8 osób kwota brutto 15.611,94 netto
9.555,43 zł.,
lista nr 62 pracownik socjalny łącznie 8 osób brutto 15.242,83 do wypłaty 9.109,15
zł.,
lista nr 67 opiekunka łącznie 12 osób brutto 19.735,28 netto 12.233,59 zł.
Wyrywkowo sprawdzono prawidłowość naliczenia płac pracowników jedna osoba z
kaŜdej listy. Kwoty naliczonych wynagrodzeń zgodne z umowami.
Wypłaty wynagrodzenia przekazywane na rachunki bankowe pracowników
zatrudnionych na umowę o pracę w terminie wypłat. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Sprawdzono prawidłowość wypłat wykazanych w raporcie kasowym i tak:
Raport kasowy nr 59/07 wypłacono wynagrodzenie według umowy zlecenia Nr
KD/1121/04/07 z dnia 30.03.2007r.dla osoby odpowiedzialnej za utrzymanie w czystości
pomieszczeń w MGOPS i terenu w ramach ogrodzenia oraz przed wejściem do Ośrodka.
Kwota netto 407,84 zł. Wynagrodzenie zostało podjęte czekiem i wypłacone przez
pracownika mającego w zakresie czynności przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat.
Jednostka nie posiada pomieszczenia kasy.
Sprawdzono zrealizowaną na podstawie wystawionego rachunku wypłatę
wynagrodzeń w formie przelewu w dniu 29.06.2007r. dla osoby odpowiedzialnej za
wydawanie posiłków i sprzątanie pomieszczeń w miesiącu czerwcu, kwoty 339,87 zł. w
oparciu o sporządzoną umowę zlecenia KD/1121/2/7 z dnia 31.01.2007r. na kwotę 500 zł.
Wyliczenie prawidłowe.
Krajowe podróŜe słuŜbowe.
W raporcie kasowym Nr 63/07 z dnia 16.07.2007r. na kwotę 34,54 zł. zrealizowano
polecenie wyjazdu słuŜbowego nr 54/2007 z dnia 11.07.2007r. dla Kierownika Leszka
Mirowskiego na szkolenie w dniach 12-13 lipca br. na przejazd samochodem własnym.
Rozliczono prawidłowo. Wypłacono kwotę 25,20 zł. w dniu 16.07.2007r. Zatwierdzenie do
wypłaty dokonała p. Gł. Księgowa i Kierownik MGOPS.
Polecenie wyjazdu słuŜbowego Nr 53/2007 z dnia 09.07.2007r. na przejazd PKS dla
pracownika Ośrodka w dniu 10.07.2007r.na konferencję do Tarnobrzega. Zrealizowano
16.07.2007r. na kwotę 3,50 zł., załączono bilet. Prawidłowo rozliczono.
Polecenie wyjazdu słuŜbowego Nr 52/2007 z dnia 06.07.2007r, wystawiona na
przejazd PKS dla pracownika Ośrodka na dzień 10.07.2007r. Wypłacono 3,50 zł. dnia
16.07.2007r. Rozliczenie prawidłowe i w terminie Nr ks.2482/07.
Polecenie wyjazdu słuŜbowego Nr 47/2007 z dnia 05.06.2007r. na przejazd PKS dla
pracownika Ośrodka na 08.06.2007r. Jadachy –Lublin - Jadachy na kwotę 46,60 zł..
Rozliczono prawidłowo. Zwrotu kosztów przejazdu dokonano w oparciu o zawartą umowę z
pracownikiem w dniu 3.01.2007 na okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.w związku z
podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.
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Dnia 05.06.2007r. wydano polecenie wyjazdu słuŜbowego Nr 46/2007 na nazwisko
Leszek Mirowski do PUP Tarnobrzeg w dniu 05.06.2007r. samochodem prywatnym Nr
TGAM 494 na kwotę 17,50 zł. Wypłacono 13.06.2007r.Rozliczono prawidłowo.
Wszystkie wyrywkowo skontrolowane dokumenty posiadają właściwą klasyfikację
budŜetową. Wypłacane były w terminie. Nie budzą zastrzeŜeń.
Stwierdzono, iŜ jednostka nie zrealizowała Ŝadnego przejazdu zagranicznego, jak
równieŜ nie stwierdzono wydania polecenia wyjazdu.
Dokonano wyrywkowo prawidłowości i terminowości wydatkowania środków
finansowych poddając kontroli wyciąg bankowy Nr 114/07 z dnia 20.06.2007r. Kwota ogólna
obciąŜeń wynosi 54.999,16 zł. Realizacja przedstawia się następująco w zł.:
* zasiłki stałe na kwotę
10.273,14
* zasiłki okresowe na kwotę
18.056,23
* program doŜywianie
11.550,00
* zasiłek celowy na inne potrzeby
100,00
200,00
* zasiłek celowy na odzieŜ
* zasiłek celowy specjalny
1.700,00
* zasiłek celowy na leki
300,00
Łącznie 42.179,40 zł. to kwoty przekazane do wypłaty według list do BS. oraz :
za pobyt w DPS kwota
7.717,68
na rzecz podopiecznych realizowane przez sklepy 1.769,26
zasiłki stałe na konto komornika
1.495,82
zasiłki stałe na konta podopiecznych
1.837,00
Kontrolą objęto zapisy księgowe na podstawie wyciągu bankowego z dnia 18.04.2007
i z 27.04.2007r. wydatków dotyczących zakupu towarów i usług w dziale 852 rozdział 85219,
85295 i 85203 ze środków budŜetu gminy i budŜetu państwa i tak:
1/ Faktura 437/07/V/1 z dnia 25.04.2007r. Firma Handlowa KWAN Jerzy Kwieciński
za materiały biurowe, kalkulator, papier ksero na kwotę 470,40 termin zapłaty 09.05.2007r.
Nr wpł.623/07 Nr księg.1448/07. Dekretacja 85219-4210 444 zł. i paragraf 4740 kwota 26,40.
Zapłacono w terminie.
2/ Faktura F/121/04/07 EMI PLUS Sp. J. Maciej Dobrowolski, M.Topolski Bursaki 18
Lublin z dnia 11.04.2007r.na zakup krzeseł w ilości 16 sztuk Nr ks.1261/07 na kwotę
1.190,72 zł. Termin płatności 25.04.2007r. Uregulowano przelewem 18.04.2007r.
Księgowano w dz.85295-4210.
3/ FTG 91531940/004/07 z dnia 12.04.2007r. Telekomunikacja Polska na kwotę
211,10 zł. za połączenia od 01.03.2007r do 31.03.2007r. Termin płatności 26.04.2007r. .
Zapłacono przelewem 18.04.2007r. w terminie. Księgowano w 852-85203-4350 kwota 72,97
b, państwa i 85203-4370 kwota 138,13 zł.
4/ Faktura 10266246307044 z dnia 07.04.2007r. NOM Sp. o.o. Warszawa na kwotę
370zł. Termin płatności 26.04.2007r. Data wpływu 17.04.2007r. poz.568/07. nr ks.1259/07.
Księgowano 852-85219-4370 b. gminy. Uregulowano dnia 18.04.2007r.
Wybrano losowo do kontroli zrealizowane faktury wpięte w sposób właściwy w
segregatorze w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu.
Dnia 15.06.2007r. WB 111/07 na kwotę 180 zł. zakup drabiny Faktura FA 00507/07 z
dnia 14.06.2007r. POLARIS Nowa Dęba Nr ks. 2036/07. Data wpływu 14.06.2007 nr 847/07.
Dokument opisany szczegółowo. Stwierdzony pod względem merytorycznym i rachunkowym
nie budzi zastrzeŜeń.
Faktura Nr 1/07/00402/NOVA CLUB Kornelia Styga Nowa Dęba za tusz, płyta, toner
na kwotę 174 zł.. termin płatności 23.07.2007r. Data wpływu 10.07.2007r. Zapłata przelewem
11.07.2007r. WB/ 129/07 z 11.07.2007r. Klasyfikacja 852-85219-4750 prawidłowa.

11

Faktura Nr 666/07 Firma Handlowa KWAN za materiały biurowe na kwotę 437,10 z
tego:
Na dz.852-85219-4740 kwotę 256,12 b. gminy, i w dz.852-85219-4210 180,98.
Zapłacono 11.07.2007r. WB 129/07.
Dnia 22.08.2007r. zapłacono kwotę 154,04 zł. za fakturę Nr 00730/07 za płytki,
gwoździe, zaprawa na rzecz POLARIS Nowa Dęba. Termin płatności określono na
05.09.2007r.
Faktura 81/2007 z dnia 08.08.2007r.Usługi Transportowe Gurdak Mateusz za przewóz
uczestników zajęć ŚDS na kwotę 1.201,48. Data wpływu 9.08.2007r. Nr 1197/07 Nr ks.
2744/07. Zapłata w terminie tj.10.08.2007r. Klasyfikacja 852-85203-4300. Do faktury
dołączono zestawienie za miesiąc lipiec. Faktura nie budzi zastrzeŜeń.
Faktura 86/2007 z dnia 08.08.2007r. Usługi Transportowe Gurdak Mateusz za
przewóz pracowników na kwotę 1.056,44 Nr.ks.2743/07. W opisie faktury zastosowano
przepisy ustawy prawo o zamówieniach publicznych. Wystawione faktury zostały
sporządzone na podstawie umowy z przewoźnikiem w dniu 15.12.20006r.według
rozstrzygniętego w dniu 05.12.2006r. przetargu w trybie nieograniczonym. Do wglądu
przedłoŜono dokumenty z przetargu. Wykazana w fakturach ilość przejechanych kilometrów
jest zgodna z załączonym zestawieniem za miesiąc lipiec br. Zaklasyfikowano w dz.85285228-4300 na kwotę 173,46 budŜet państwa i dz.852-85219-4300 kwota 882,98 budŜet
gminy. Zapłacono przelewem w dniu 10.08.2007r.
Skontrolowano wydatkowanie środków publicznych na podstawie wyciągu
bankowego Nr 157/07 z dnia 21.08.2007r. Ogółem obciąŜenia wynoszą 61.102,81 zł. w tym:
* wypłata zasiłków 85214-3110 kwota
11.438,75 budŜet państwa,
* zasiłki
85214-3110 kwota
16.213,23 budŜet państwa własne,
* zasiłki
85295-3110 kwota
3.700,00 budŜet państwa,
* zasiłki
85214-3110 kwota
9.100,00 budŜet gminy
stanowi to kwotę 40.451,98 zł. pozostałe wydatki dotyczą przekazanych kwot na rzecz
DPS za miesiąc sierpień na podstawie wystawionych not księgowych i tak:
1/ nota nr 54/07 DPS Nowa Dęba kwota 1.516,18 za pobyt pensjonariusza,
2/ nota nr 55/07 DPS Nowa Dęba kwota 1.655,05 za pobyt pensjonariusza,
3/ nota nr 49/07 DPS Nowa Dęba kwota 1.472,11 za pobyt pensjonariusza,
4/ nota nr 50/07 DPS Nowa Dęba kwota 1.378,97 za pobyt pensjonariusza,
5/ nota nr 51/07 DPS Nowa Dęba kwota 1.678,15 za pobyt pensjonariusza,
6/ nota nr 52/07 DPS Nowa Dęba kwota 1.153,81 za pobyt pensjonariusza.
Ponadto zrealizowano następujące płatności na podstawie wystawionych faktur:
1/ Faktura nr 1256/8/07 SOS F.H.U. Tarnobrzeg z dnia 20.08.2007r. na kwotę 23 zł.za
zakupione znaki ”wyjście ewakuacyjne” i znaki do oznakowania. Nr wpł.1227/07, nr
ksieg.2938/07.Termin płatności 03.09.2007r. Klasyfikacja 852-85219-4210.
2/ Faktura 1255/8/07 SOS F.H.U. Tarnobrzeg z dnia 20.08.2007r. na kwotę 51 zł. brak
daty i Nr wpływu, Nr ks.2937/07 za znaki - wyjście ewakuacyjne dla ŚDS. Termin płatności
03.09.2007r. Klasyfikacja 852-85203-4210.
3/ Faktura 01174/07 z dnia 20.08.2007r. PHU DOMEX na kwotę 73,99 za cement,
multilep. Nr wpł.1126/07 Nr księg.2936/07.
4/ NOVA CLUB Nowa Dęba faktura F/1/07/000483 z dnia 17.08.2007r.na kwotę 80
zł .za dyskietki. Nr wpł. 1222/07 Nr ksieg.2935/07.
5/ Faktura FTG 91102287/008/07 z 10.08.2007r. Telekomunikacja Polska za
połączenia na kwotę 50,48 zł. termin płatności 24.08.2007r. Zapłacono w terminie.
Klasyfikacja 852-85219-4370 środki z budŜetu gminy.
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6/ FTG 91102270/008/07 z dnia 10.08.2007r. na połączenia wystawiona przez
Telekomunikacja Polska na kwotę 49,34 zł. Klasyfikacja 852-85219-4370. Zapłata w
terminie.
7/ FTG 91531940/008/07 z 10.08.2007r. na kwotę 162 zł. za połączenia
Telekomunikacja Polska. Termin płatności 24.08.2007r. Płatność z 852-85203-4350 kwota
72,97 i 852-85203-4370 kwota 89,03 budŜet państwa. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Realizacja celowości wypłaconych zaliczek pracownikom.
Sprawdzono sposób wypłaty i realizację udzielonych zaliczek pracownikom MGOPS.
Do końca czerwca 2007r. wypłacono i rozliczono zaliczki pracownikom: samodzielnemu
referentowi ds. pracowniczych, kadr, BHP na kwotę 1.244,90 zł., administratorowi na kwotę
39,96 i konsultat psycholog na kwotę 1.000 zł. i tak:
1/ Samodzielny referent ds. pracowniczych, kadr, BHP pobierał w okresie I półrocza
zaliczki 5 razy z przeznaczeniem na opłatę RTV i zakup znaczków. Rozliczenie następowało
w terminie / załączony wydruk konta rozrachunkowego/,
2/ Administrator pobrał zaliczkę na kwotę 39,90 w dniu 27.02.2007r. PrzedłoŜone w
terminie rozliczenie opiewa na kwotę 39,96. Dokonano błędnego księgowania. W trakcie
kontroli uzupełniono zapis na koncie rozrachunkowym 234,
3/ Konsultant psycholog pobrał 18.06.2007r. zaliczkę w wysokości 1.000 zł.
Rozliczono 26 czerwca br. zwracając nie wykorzystaną kwotę 186,39 zł. Nr
dokumentu AF 4702390. Pobrana zaliczka przeznaczona była na opłacenie kosztu biletów do
muzeum, rezerwatu, rejs statkiem podopiecznych ŚDS. Do rozliczenia przedłoŜono listę
uczestników wycieczki i sprawozdanie z realizacji zadań. Koszt pokryty został ze środków
dz.852-85203-4300 budŜet państwa. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ewidencja środków trwałych.
Skontrolowano
prawidłowość
zaewidencjonowanych
środków
trwałych
prowadzonych przez jednostkę MGOPS w okresie od kwietnia do września br.
Dnia 27.04.2007r.zakupiono kalkulator CITIZEN CT 600 na kwotę 60,62 zł. faktura
nr 00437/07 Firma KWAN. Prawidłowo zaewidencjonowano na koncie 013.
Dnia 18.04.2007r. zakupiono 16 krzeseł w EMI PLUS na kwotę 1.190,72 zł. FA 121.
Zostały zaewidencjonowane a potem przekazane nieodpłatnie do Zespołu Szkół
Jadachy na podstawie Zarządzenia Nr 03/2007 Kierownika MGOPS z dnia 14.04.2007r.
Dyrektorowi Zespołu Szkół Jadachy.
Dnia 30.06.2007r. na podstawie faktury nr 173 zrealizowano zakup Monitora 24
BENO T 705 17” na kwotę 1.037,00 zł. Wpisano do ewidencji konto 013.
Do ewidencji środków trwałych konta 011 wpisano zakupione urządzenie cyfrowe
AFICIO MP 2000 z kasetą dwustronnego kopiowania na kwotę 6.856,52 zł. FA 075/07 z dnia
21.09.2007r. Data wpływu 27.09.2007r. nr 1421/07. Księgowano w dz.852-85203-6060.
Realizacja zakupu poleceniem przelewu dnia 19.10.2007r. tj. w terminie określonym w
zawartej umowie z firmą XERREX. Ewidencja prawidłowa.
2.5 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych w Ośrodku prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kierownik
Ośrodka zarządzeniem Nr FS/2004 z 1 marca 2004 r. wprowadził regulamin gospodarowania
środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zarządzenie to było dwukrotnie
zmieniane aneksami z 16 maja 2005 r. i z 12 stycznia 2007 r. ZastrzeŜenia budzi forma tych
zmian, bowiem sam regulamin był wprowadzony w formie zarządzenia natomiast zmiany do
jego treści były wprowadzane aneksami a powinny być wprowadzone zarządzeniami. To
samo dotyczy załącznika do regulaminu dotyczącego dofinanasowania do róŜnych form
pomocy z ZFŚS. Ustalono plan rzeczowo – finansowy ZFŚS na 2007 r., który określa cel i
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planowane kwoty wydatków funduszu na 2007 r. Plan został ustalony 12 stycznia 2007 r. W
Ośrodku prowadzona jest bieŜąca ewidencja wniosków pracowników o róŜnego rodzaju
świadczenia z ZFŚS wraz z opiniami komisji socjalnej i decyzjami kierownika Ośrodka w
sprawie tych wniosków. Ewidencja ta jest prowadzona przejrzyście. Stwierdzono jedynie brak
dołączenia do wniosków o wypłatę świadczenia dopłaty do „wczasów pod gruszą”,
kserokopii wniosków urlopowych zatwierdzonych przez kierownika Ośrodka. Wymóg taki
wynika z treści załącznika do regulaminu dotyczącego dofinansowania do róŜnych form
pomocy z ZFŚS. Kwoty dopłat do „wczasów pod grusza” są ustalone według kryterium
dochodów brutto na osobę w rodzinie pracownika i tabeli w załączniku, o którym mowa
wyŜej. KaŜdy z pracowników złoŜył stosowne oświadczenie o dochodzie brutto na osobę w
rodzinie w pierwszych miesiącach 2007 r. Wszystkie oświadczenia trzymane są w formie
odrębnej ewidencji wszystkie są podpisane i zawierają datę ( w jednym przypadku
stwierdzono brak daty).
Według księgi ewidencji wniosków pracowników o róŜnego rodzaju świadczenia z
ZFŚS w okresie od 1 stycznia do 25 października 2007 r. udzielono następujących świadczeń:
1.
paczki noworoczne dla dzieci pracowników – 27 sztuk na łączną kwotę
1106,66 złotych;
2.
zapomogi dla pracowników – udzielono ich 8 na łączną kwotę 3700
złotych;
3.
poŜyczka zwrotna - udzielono ich 13 na łączna kwotę 22600 złotych;
4.
paczki Ŝywnościowe – 40 sztuk na łączną kwotę 5350 złotych;
5.
dopłaty do wypoczynku letniego dziecka – udzielono jedną taka dopłatę
na kwotę 150 złotych;
6.
dopłaty do zielonej szkoły - udzielono dwie dopłaty po 110 złotych
kaŜda;
7.
dopłaty do wczasów pod gruszą – udzielono ich 41 na łączna kwotę
15860 złotych;
Łącznie z ZFŚS na świadczenia dla pracowników wydano 48986,66 złotych. W
kaŜdym wypadku udzielenia świadczenia zostało wydane odpowiednie postanowienie
kierownika Ośrodka, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Część III Ustalenia końcowe
Jednostka kontrolowana w sposób dokładny i wyczerpujący udzielała wyjaśnień na
pytania stawiane przez kontrolujących.
Stwierdzono, iŜ przedkładane do kontroli dokumenty są czyste, przejrzyste, wpinane
na bieŜąco w segregator. Dokumenty opisywane w sposób obszerny, stwierdzane podpisem
pracowników pod względem merytorycznym i rachunkowym.
Nie stwierdzono przekroczeń na paragrafach poszczególnych rozdziałów. Wszystkie
wydatki mieszczą się w planie finansowym. Na kaŜdorazowy przewidywany wydatek jest
dokonywana zmiana w planie finansowym. Zapłaty faktur dokonywane były zgodnie z
określonymi datami zapłaty na fakturach. Pracownicy wykazali kompetencje i pełną wiedzę
na zajmowanym stanowisku.
Kontrole niniejszą odnotowano w księdze kontroli pod pozycja 4/2007.
Kierownik Leszek Mirowski został poinformowany o przysługującym Mu prawie
odmowy podpisania protokołu oraz moŜliwości zgłoszenia na piśmie swojego stanowiska
odnośnie treści protokołu, w terminie 14 dni od otrzymania protokołu.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z
egzemplarzy przekazano kierownikowi Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Panu Leszkowi Mirowskiemu.
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Na tym protokół zakończono i po uprzednim omówieniu wyników kontroli bez
wniesienia zastrzeŜeń podpisano w dniu 14 listopada2007 r.

Wersja protokołu przeznaczona do publikacji nie zawiera wszystkich danych zawartych w tekście pierwotnym
protokołu ze względu na wymogi przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.).

Sporządził: Krzysztof Tkaczyk

15

