Lublin, 8 września 2022 r.
RIO.II.601.15.2022

Pani Anna Jezior
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamionce
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka

Szanowna Pani Kierownik
W dniach od 27 czerwca do 8 lipca 2022 r. (z uzasadnionymi przerwami) Regionalna
Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła problemową kontrolę gospodarki finansowej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce w zakresie rachunkowości i realizacji planu
finansowego. Protokół kontroli podpisano 25 lipca 2022 r.
Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości wraz z wnioskami co do sposobu ich
wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668).
W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za
nieprawidłowości.
1.

W zakresie rachunkowości:

1.1. Wykazanie – na 31.12.2021 r. na kontach 221/G oraz 231/G – sald niezgodnych ze stanem
faktycznym oraz nieujawnienie ich w trakcie inwentaryzacji – str. 5, 6 i 7 protokołu.
W księgach rachunkowych dokonywać zapisów odzwierciedlających stan
rzeczywisty, w związku z przepisami art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).
Na ostatni dzień każdego roku obrotowego przeprowadzać rzetelną inwentaryzację
wszystkich aktywów i pasywów, stosownie do przepisów art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

2

1.2. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji analitycznej do konta 221/G (według
dłużników w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego), polegające na:
- prowadzeniu tej ewidencji przy użyciu programu komputerowego (arkusza kalkulacyjnego
Excel), niespełniającego wymogów ustawy o rachunkowości,
- dokonywaniu zapisów bez wskazania numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego oraz
powiązania z kontem syntetycznym,
- niebieżącym dokonywaniu zapisów (co skutkowało niezgodnością ewidencji analitycznej
prowadzonej według podziałek klasyfikacji budżetowej z ewidencją prowadzoną według
dłużników) – str. 5 - 6 protokołu.
Prowadząc księgi rachunkowe przy użyciu komputera, zapewnić trwałość dokonanych
w nich zapisów, automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenie obrotów lub sald oraz
stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem
zapisów, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 5 oraz art. 23 ust. 1 i 5 ustawy o rachunkowości.
Zapisów w księgach rachunkowych dokonywać ze wskazaniem numeru
identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego daty, jeżeli różni
się ona od daty dokonania operacji, w sposób umożliwiający powiązanie zapisów w ewidencji
analitycznej z zapisami na koncie syntetycznym, stosownie do przepisów art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz
art. 24 ust. 4 pkt 1 powołanej ustawy..
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzać, w postaci zapisu,
każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, zapewniając zgodność sald
i zapisów kont ksiąg pomocniczych i księgi głównej, zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1
i art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
1.3. Przypadki wykazania – w sprawozdaniach Rb–27ZZ, Rb–27S i w Rb–N za 2021 r. - danych
niezgodnych z ewidencją księgową – str. 8 - 9 protokołu.
W sprawozdaniach budżetowych Rb–27ZZ „Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami” i Rb–27S „Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej” wykazywać danie wynikające
z ewidencji księgowej, zgodnie z przepisami § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144).
Sprawozdanie Rb–N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych” – sporządzać na podstawie ewidencji księgowej oraz innych dokumentów
dotyczących jednostki, stosownie do przepisów § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.).
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2.

W zakresie realizacji planu finansowego:

2.1. Nieprawidłowe ustalenie okresów zatrudnienia uprawniających do nagrody jubileuszowej
(a w konsekwencji nieterminowe jej przyznanie i wypłacenie). Nieuwzględnienie –
w podstawie naliczenia nagrody jubileuszowej – kwoty okresowo wypłacanego dodatku
specjalnego (co skutkowało zaniżeniem nagrody o 654,17 zł) – str. 11 i 12 protokołu.
Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wliczać wszystkie
poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze, stosownie do przepisów art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
Nagrodę jubileuszową przyznawać i wypłacać niezwłocznie po nabyciu przez
pracownika prawa do tej nagrody, obliczając jej wysokość na podstawie wynagrodzenia
przysługującego pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli
dla pracownika samorządowego jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu
w dniu jej wypłaty (w tym z uwzględnieniem okresowo wypłacanego dodatku specjalnego),
stosownie do przepisów § 8 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1960 z późn. zm.) oraz przepisów § 15 i § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu
wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu
pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r., Nr 2 poz. 14 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 4 ustawy
o pracownikach samorządowych.
Wypłacić pracownikowi niedopłaconą kwotę nagrody jubileuszowej.
Jeżeli uważa Pani, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które
naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Pani –
zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia
zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od
otrzymania tego wystąpienia.
Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych – jest Pani zobowiązana zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków
pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie
Microsoft Word (*.doc) lub Rich Text Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl) – w terminie
30 dni od daty doręczenia Pani tego wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.

Jacek Grządka
Do wiadomości:
Burmistrz Miasta Kamionka

