
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia października 2016 r.
FB-KF.431.21.2016.DW

Pan
Jarosław Gęborys
Starosta Kamiennogórski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 17 do 30 czerwca 2016 r. na podstawie art. 175 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zespół 

kontrolny Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu w składzie: przewodnicząca zespołu Danuta Woźniak-Wiergan -  inspektor 

wojewódzki oraz członek zespołu Krystyna Węgrzyn -  starszy inspektor, przeprowadził 

kontrolę sprawdzającą w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 

(ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra).

Temat kontroli: Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 r. przez Wojewodę 

Dolnośląskiego.

Okres objęty kontrolą: 2015 rok.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r. (NK-KE.430.5.2015.MJ).

[Dowód: akta kontroli str. 1 - 9]

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 

pod pozycją 62.



W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze pełnili:

• w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze:

- Pan Jarosław Gęborys -  Starosta Powiatu Kamiennogórskiego, wybrany dnia 01 grudnia

2014 r. (Uchwała Nr 1/3/2014 Rady Powiatu Kamiennogórskiego).

- Pan Zbigniew Lipień - Skarbnik Powiatu od dnia 01 stycznia 1999 r.

• w Powiatowym Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy (Kamienna 

Góra, ul. T. Kościuszki 6):

- Pani Katarzyna Pisarek - zatrudniona na stanowisku Kierownika Ośrodka od dnia 23 maja

2015 r. na czas od 23.05.15 r. do 22.11.15 r. (Uchwała Nr 36/2015 Zarządu Powiatu 

Kamiennogórskiego z dnia 18 maja 2015 r.), z dniem 23.11.15 r. zatrudniona na czas 

nieokreślony (Uchwała Nr 89/2015 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 listopada 

2015 r.),

- Poprzednio Kierownikiem Ośrodka była Pani Izabela Zajączkowska od dnia 01 grudnia 

2008 r. (Uchwała Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego Nr 228/09 z dnia 20.11.2009 r.). 

W związku z pisemną rezygnacją (przejście na emeryturę) z dniem 25 maja 2015 r. zwolniona 

z pełnienia ww. stanowiska (Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego 

z dnia 18.05.2015 r.).

- Pani Paulina Wilczek-Czamecka - Główny Księgowy, zatrudniona od dnia 15 grudnia 

2008 r.

Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli 

pracownicy Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (SP) oraz Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia -  Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze (POW-ŚDS), 

wskazani w wykazie sporządzonym na potrzeby kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 10-20]

W okresie od 12 grudnia 2012 r. do 19 grudnia 2012 r. Wydział Finansów i Budżetu 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę finansową w Starostwie 

Powiatowym w Kamiennej Górze z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu 

państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji 

rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami 

administracji rządowej.
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W wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia w zakresie realizacji 

wydatków, polegające na:

• niezastosowaniu prawidłowych przeniesień, które wpłynęły na wystąpienie 

przekroczenia planowanych wydatków, a w innych przypadkach niewykorzystanie 

planowanych środków,

• dokonaniu nieprawidłowych księgowań w ewidencji księgowej prowadzonej przez 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia,

co skutkowało wydaniem niżej wymienionych zaleceń pokontrolnych względem Starostwa 

Powiatowego w Kamiennej Górze, jak i jego jednostki organizacyjnej tj. Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia w Kamiennej Górze (wystąpienie pokontrolne nr FB-KF.431.61.2012 

z dnia 11 marca 2013 r.), tj.:

• dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym 

z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień, zwłaszcza z końcem roku 

budżetowego,

• zapewnienia funkcj onowania wewnętrznych systemów kontroli finansowej,

-  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -  realizacja na bieżąco.

Ponadto, ze względu na stwierdzone uchybienia zalecono zapewnienie nadzoru w zakresie 

problematyki objętej kontrolą w jednostce organizacyjnej Starostwa Powiatowego 

tj. w Powiatowym Ośrodku Wsparcia -  Środowiskowym Domu Samopomocy w Kamiennej 

Górze, z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej, a także bieżące, ścisłe 

przestrzeganie obowiązujących unormowań prawnych w ww. zakresie.

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze poinformowało o realizacji powyższych zaleceń 

pismem nr KT.1710.5.2012 z dnia 14 marca 2013 r.

W celu sprawdzenia prawidłowości tych działań, wskazano jednostkę do objęcia kontrolą 

sprawdzającą.

W wyniku niniejszej kontroli (sprawdzającej) na podstawie przedłożonych do badania 

dokumentów finansowo-księgowych, proces realizacji wydatków w 2015 roku oceniono 

negatywnie.
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Powyższa ocena została ustalona na podstawie ocen cząstkowych badanych obszarów, tj.:

• ujęcie środków udzielonych z budżetu państwa w planie finansowym jednostki -  

ocena negatywna,

• zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem -  oceniono pozytywnie,

• dokumentowanie i ewidencjonowanie wydatków dokonanych ze środków objętych 

kontrolą -  ocena pozytywna z uchybieniami,

• sporządzanie sprawozdań Rb-50 w zakresie środków objętych kontrolą -  ocena 

pozytywna z nieprawidłowościami.

Wpływ na obniżenie ogólnej oceny ma naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

oraz fakt, że kontrola była kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych, które -  

jak wynika z ustaleń - nie zostały w pełni zrealizowane.

Ujęcie środków udzielonych z budżetu państwa w planie finansowym jednostki

Powiat Kamiennogórski
W oparciu o dokumenty finansowo-księgowe oraz przedłożone sprawozdania dokonano 

kontroli ujęcia środków dotacji w planie finansowym oraz wprowadzenia zmian w budżecie 

Powiatu Kamiennogórskiego (PK), Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (SP) oraz 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia -  Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej 

Górze (POW-ŚDS) w odniesieniu do objętych kontrolą środków, na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej.

W piśmie znak: FB-BP.3110.6.2015.KSz z dnia 22 października 2014 r. - Wojewoda 

Dolnośląski poinformował Starostę Kamiennogórskiego o wysokości kwot dotacji celowych, 

przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, w dziale: 852 -  Pomoc społeczna, 

w rozdziale: 85203 -  Ośrodki wsparcia, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat, w wysokości -  425.160,00 zł (załącznik nr 1).

W ww. kwocie dotacji znajdują się środki na realizację zadania, które do 2014 r. planowane 

były w dziale 750, rozdziale 75011, § 2110 w wysokości 5.400,00 zł (wskazane w informacji 

dodatkowej do ww. pisma).



Uchwałą Nr 274/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 listopada 2014 r. 

przyjęto projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2015 r.

Dochody budżetu powiatu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy dochodów ujęto 

w załączniku nr 1. Wydatki budżetu powiatu na 2015 r. zawarto w załączniku nr 2.

Uchwałą Nr 111/15/2014 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. 

uchwalono budżet powiatu kamiennogórskiego na 2015 r.

Następnie Uchwałą Nr 12/2015 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 13 stycznia 

2015 r. przyjęto plan finansowy budżetu powiatu na 2015 r.

W piśmie znak: FB-BP.3111.24.2015.KSz z dnia 17 lutego 2015 r. - Wojewoda Dolnośląski 

poinformował Starostę Kamiennogórskiego o wysokości kwot dotacji celowych, przyjętych 

w ustawie budżetowej na 2015 rok z dnia 23 stycznia 2015 r., w dziale: 852 -  Pomoc 

społeczna, w rozdziale: 85203 -  Ośrodki wsparcia, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat, w wysokości niezmienionej w stosunku 

do proj ektu ustawy budżetowej.

W trakcie roku, w oparciu o pisma Wojewody Dolnośląskiego oraz wnioski jednostki 

organizacyjnej Starostwa Powiatowego tj. Powiatowego Ośrodka Wsparcia -  

Środowiskowego Domu Samopomocy, w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2015 r., 

w obrębie działu 852, rozdziału 85203 dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej, polegających na zmniejszeniu / zwiększeniu planowanych kwot dotacji oraz 

wydatków, które wprowadzono:

1) Uchwałą Nr 19/2015 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 09 marca 2015 r.;

2) Uchwałą Nr 22/2015 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 31 marca 2015 r.;

3) Uchwałą Nr 51/2015 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w związku z pismem znak: FB-BP.3111.128.2015JK z dnia 01 czerwca 2015 r., w którym 

Wojewoda Dolnośląski poinformował Starostę Kamiennogórskiego, że Decyzją Nr 45/2015 

zostały wprowadzone w budżecie następujące zmiany:
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Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zm niejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Kamiennogórski 30.060,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2015 r. 

Nr PS-ZS.3111.52.2015.JK. Zwiększenia w rozdziale 85203 dokonano na wniosek Starosty 

Kamiennogórskiego z dnia 24.03.2015 r. nr OR.8120.16.2015 z przeznaczeniem na wypłatę 

odprawy emerytalnej dla Kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia -  Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Kamiennej Górze. Pismo stanowiło podstawę do dokonania zmian 

w budżecie powiatu na 2015 r. po stronie dochodów.

4) Uchwałą Nr 62/2015 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r. 

wzwiązku z pismem znak: FB-BP.3111.189.2015.MJ z dnia 07 lipca 2015 r., w którym 

Wojewoda Dolnośląski poinformował Starostę, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lipca 

2015 r. Nr MF/FS4/002384/2015 (nr wewnętrzny -  MF073) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2015 rok, zwiększono plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa, 

w następującej szczegółowości:

Dział Rozdział § K w ota w 
złotych

Dofinansowanie ośrodków wsparcia, 
w  tym  na utworzenie nowych miejsc 

i ich utrzym anie

Podwyższenie średniej 
miesięcznej dotacji na jednego 

uczestnika śds
852 85203 2110 2.376,00 0,00 2.376,00

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodziło z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, 

wpoz. 25, przeznaczone było na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym na podwyższenie średniej miesięcznej dotacji na jednego uczestnika 

środowiskowego domu samopomocy z kwoty 1.060,00 zł do 1.084,00 zł w okresie 

od października do grudnia 2015 r.

5) Uchwałą Nr 65/2015 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 

wzwiązku z pismem znak: FB-BP.3111.214.2015.MJ z dnia 11 sierpnia 2015 r., w którym 

Wojewoda Dolnośląski poinformował Starostę, że Decyzją Nr 76/2015 z dnia 07 sierpnia 

2015 r. zostały wprowadzone w budżecie 2015 r. następujące zmiany:

D ział Rozdział § Jednostka sam orządu terytorialnego Zm niejszenia Zwiększenia
852 85203 2110 Pow iat K am iennogórski 1.060,00

/
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Powyższe zmniejszenie środków wynikało z niewykorzystania miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania 

ze świadczonych usług za II kw. 2015 r.

6) Uchwałą Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 września 2015 r.;

7) Uchwałą Nr 87/2015 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 listopada 2015 r. 

w związku z pismem znak: FB-BP.3111.334.2015.MJ z dnia 29 października 2015 r., 

w którym Wojewoda Dolnośląski poinformował Starostę, że decyzją Ministra Finansów 

z dnia 09 października 2015 r. Nr MF/FS4/003797/2015 (nr wewnętrzny -  MF138) w sprawie 

zmian w budżecie państwa na 2015 rok, zwiększono plan dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa, w następującej szczegółowości:
Dział Rozdział § K w ota w  złotych

852 85203 2110 9.000,00

852 85203 6410 7.000,00

Razem 16.000,00

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodziło z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej (część 83, 

poz. 34), przeznaczone było na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.

Ww. środki przyznano na wniosek Wicestarosty Kamiennogórskiego z dnia 02.09.2015 r,. 

nr OR.8120.43.2015 oraz Starosty Kamiennogórskiego z dnia 17.08.2015 r. 

nr OR.8120.43.2015, z przeznaczeniem na:

- remonty - 5.000,00 zł

- wyposażenie - 4.000,00 zł

- oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.000,00 zł.

8) Uchwałą Nr 91/2015 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 listopada 2015 r. 

dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego 

na 2015 r., na podstawie:

- pisma znak: FB-BP.3111.334.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r. Wojewody 

Dolnośląskiego, w którym poinformował Starostę, że w związku z decyzją Ministra Finansów 

z dnia 09 października 2015 r. Nr MF/FS4/003797/2015 (nr wewnętrzny -  MF 138)
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w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok, zwiększono plan dotacji przekazywanych 

z budżetu państwa, w następującej szczegółowości:
Dział Rozdział § Kwota w  złotych

852 85203 2110 4.000,00

Razem 4.000,00

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej, pochodziło z rezerwy (cz. 83, poz.34), przeznaczone było 

na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki 

przyznano dla Powiatu Kamiennogórskiego na wniosek Starosty Kamiennogórskiego z dnia

03.11.2015 r. nr OR.8120.55.2015 z przeznaczeniem na wyposażenie.

- pisma znak: FB-BP.3111.376.2015.MJ z dnia 13 listopada 2015 r. Wojewody 

Dolnośląskiego, w którym poinformował Starostę, że Decyzją Nr 195/2015 z dnia 

13 listopada 2015 r. zostały wprowadzone w budżecie 2015 r. następujące zmiany:
D ział R ozdział § Zmniejszenie K w ota w  złotych

852 85203 2110 2.000,00

Razem 2.000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 

2015 r. nr PS-ZS.3111.198.2015.JK i dotyczy środków przeznaczonych na koszty obsługi 

zadań zleconych.

9) Uchwałą Nr 99/2015 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian polegających na zwiększeniu/zmniejszeniu 

planowanych kwot dotacji/wydatków wprowadzonych na podstawie pism Wojewody 

Dolnośląskiego oraz wniosków jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego 

tj. Powiatowego Ośrodka Wsparcia -  Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie 

przesunięć między paragrafami wydatków, w zakresie środków objętych kontrolą (w dziale 

852, w rozdziale 85203), plan po zmianach wyniósł ogółem 474.536,00 zł, w tym w planie 

finansowym:
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- Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 264/2014 

Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z 05 września 2014 r. określiło w budżecie powiatu 

na 2015 r., wydatki na zadania własne/zlecone/powierzone w wysokości 5.400,00 zl, 

w dziale: 852, w rozdziale: 85203, z tego przypadało:

- w § 4010 -  Wynagrodzenia i pochodne -  4.500,00 zł,

- w § 41 1 0  -  Składki na ubezpieczenia -  790,00 zł,

- w § 4120 -  Składki na Fundusz Pracy -  110,00 zł.

Ww. kwoty ujęto w Uchwale Nr 12/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. Zarządu Powiatu

Kamiennogórskiego.

Po uwzględnieniu informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego (FB- 

BP.3111.376.2015.MJ z dnia 13 listopada 2015 r.) o zmniejszeniu środków przeznaczonych 

na koszty obsługi zadań zleconych (ujętej w Uchwale Nr 91/2015 Zarządu Powiatu. 

Kamiennogórskiego z dnia 24 listopada 2015 r.), plan po zmianach wyniósł 3.400,00 zl.

- Powiatowego Ośrodka Wsparcia -  Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej 

Górze

W piśmie z dnia 13 listopada 2014 r. (FN.3020.10.2014) Skarbnik Powiatu poinformował 

POW-ŚDS, iż na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2014 r. został przyjęty projekt uchwały 

budżetowej powiatu kamiennogórskiego na 2015 r. W ww. projekcie ujęto następujące kwoty 

dla POW-ŚDS:

✓ DOCHODY

Dział 852, Rozdział 85203, § 200 7 -  107.090,00 zł 

Dział 852, Rozdział 85203, § 200 9 -  18.898,00 zł 

Dział 852, Rozdział 85203, § 236 0 -  263,00 zł

✓ WYDATKI

Dział 852, Rozdział 85203 

wydatki bieżące 551.148,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 341.950,00 zł,

- realizacj a zadań statutowych - 8 3.210,00 zł,

- projekty realizowane z udziałem środków UE - 125.988,00 zł.
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W piśmie z dnia 16 stycznia 2015 r. (FN.3021.1.2015) Skarbnik Powiatu poinformował 

POW-ŚDS, iż na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2014 r. została przyjęta 

uchwała budżetowa powiatu kamiennogórskiego na 2015 r. Kwoty pozostały w wysokości 

niezmienionej w stosunku do projektu ustawy budżetowej.

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 r. Powiatowego Ośrodka Wsparcia -  

Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze, ujęto w Uchwale Nr 12/2015 

z dnia 13 stycznia 2015 r. Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w ogólnej wysokości

551.148,00 zł (w tym: znajdowała się kwota przeznaczona na realizację zadań finansowanych 

środkami Unii Europejskiej, w łącznej wysokości 125 988,00 zł).

W zakresie zadań własnych/zleconych w dziale 852, rozdziale 85203, kwotę wydatków 

w łącznej wysokości 419.760,00 zł, ujęto w planie finansowym Ośrodka w wielkości zgodnej 

z informacją przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Powiat Kamiennogórski.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego 

polegających na zwiększeniu/zmniejszeniu planowanych kwot dotacji/wydatków oraz 

wniosków jednostki (tj. POW-ŚDS) w sprawie przeniesień między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej (opisanych na poprzednich stronach niniejszego wystąpienia), plan po zmianach 

wyniósł 471.136,00 zł.

Kształtowanie się kwot wydatków w zakresie działu 852, rozdziału 85203, w planie 

finansowym Powiatu Kamiennogórskiego, w tym: Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia w 2015 r., zaprezentowano w poniższej tabeli:

W yszczególnienie §§

Powiatowy Ośrodek W sparcia -  
Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Kamiennej 
Gór/c

Starostwo Powiatowe w 
Kamiennej Górze Powiat Kamiennogórski

Plan wydatków 
na początek 
roku 2015

Plan 
wydatków po 
zmianach na 

dzień 
31.12.15r.

Plan 
wydatków 

na początek 
roku 2015

Plan 
wydatków 

po zmianach 
na dzień 

31.12. 15r.

Plan 
wydatków na 
początek roku 

2015

Plan 
wydatków po 
zmianach na 

dzień 
31.12.15r.

Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 4010 261 890,00 291 821,00 4 500,00 2 835,00 266 390,00 294 656,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 19 000,00 19 233,00 19 000,00 19 233,00
Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 47 000,00 42 679,00 790,00 496,00 47 790,00 43 175,00
Składki na Fundusz Pracy 4120 5 660,00 4 798,00 110,00 69,00 5 770,00 4 867,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 000,00 6 731,00 3 000,00 6 731,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 9 110,00 33 492,00 9 110,00 33 492,00
Zakup środków żywności 4220 12 000,00 13 675,00 12 000,00 13 675,00
Zakup leków i materiałów 
medycznych 4230 500,00 0,00 500,00 0,00

Zakup energii 4260 20 000,00 16 505,00 20 000,00 16 505,00

/
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W yszczególnienie §§

Powiatowy Ośrodek W sparcia -  
Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Kamiennej 
Górze

Starostwo Powiatowe w 
Kamiennej Górze

Powiat Kamiennogórski

Plan wydatków 
na początek 
roku 2015

Plan 
wydatków po 
zmianach na 

dzień 
31.12.15r.

Plan 
wydatków 

na początek 
roku 2015

Plan 
wydatków 

po zmianach 
na dzień 

31.12. 15r.

Plan 
wydatków na 
początek roku 

2015

Plan 
wydatków po 
zmianach na 

dzień 
31.12.15r.

Zakup usług zdrowotnych 4280 500,00 411,00 500,00 411,00
Zakup usług pozostałych 4300 21 300,00 18 688,00 21 300,00 18 688,00
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 4360 3 200,00 2 320,00 3 200,00 2 320,00

Podróże służbowe krajowe 4410 500,00 360,00 500,00 360,00
Podróże służbowe zagraniczne 4420 0,00 328,00 0,00 328,00
Różne opłaty i składki 4430 3 000,00 1 702,00 3 000,00 1 702,00
Odpisy na ZFSS 4440 8 500,00 8 253,00 8 500,00 8 253,00
Opłaty na rzecz budżetów jst 4520 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 0,00 51,00 0,00 51,00
Pozostałe odsetki 4580 0,00 1 349,00 0,00 1 349,00
Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 4700 3 600,00 740,00 3 600,00 740,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 6060 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00

O g ó łem : 419 760,00 471 136,00 5 400,00 3 400,00 425 160,00 474 536,00
Podróże służbowe krajowe* 4410 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

RAZEM 419 760,00 471 236,00 5 400,00 3 400,00 425 160,00 474 636,00

* Uchwałą Nr XIII/52/2015 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 listopada 2015 r. 

dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2015 r. w obrębie działu 

852, rozdziału 85203, polegającej na zwiększeniu dochodów w § 0970 -  Wpływy z różnych 

dochodów 100,00 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4410 -  Podróże służbowe 

krajowe o kwotę 100,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu. Dochody wypracowane w jednostkach organizacyjnych zostały przeznaczone 

na pokrycie bieżącej działalności tych placówek (m.in. POW-SDS).

Biorąc pod uwagę plan po uwzględnieniu powyższych zmian, w zakresie środków 

przyznanych na realizację wydatków w dziale 852, rozdziale 85203 wyniósł ogółem kwotę 

474 636,00 zł.
[Dowód: akta kontroli str. 21-136]

W wyniku kontroli ustalono, iż środki udzielone z budżetu państwa (w tym środki z rezerwy 

celowej) zostały prawidłowo ujęte w planie finansowym jednostki.

Zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz jednostki 

organizacyjnej (tj. Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kamiennej Górze) dokonywano

V
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na podstawie decyzji i informacji Wojewody Dolnośląskiego, oraz wniosków POW-ŚDS, 

zachowując formę Uchwał Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego, w podziałkach zgodnych 

z obowiązuj ącą klasyfikacj ą  budżetową.

Powyższe działania były zgodne z:

art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), który stanowi, iż w toku wykonywania 

budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 

jst polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą 

kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, 

art. 39 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, który wskazuje, iż dochody 

publiczne, wydatki publiczne (...) klasyfikuje się (...) według działów, rozdziałów -  

określających rodzaj działalności; paragrafów -  określających rodzaj dochodu, 

wydatku.

Niemniej, jednak w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż jednostka organizacyjna 

Starostwa Powiatowego tj. Powiatowy Ośrodek Wsparcia -  Środowiskowy Dom 

Samopomocy wydatkował w 2015 r. środki w łącznej kwocie 4.995,51 zł, które wykraczały 

poza limit wynikający z planu finansowego, obowiązującego na dni, wskazane w poniższych 

tabelach.

Przekroczenia w planie wydatków w 2015 roku

- Tabela Nr 1

§

Plan na dzień 
wykonania wydatku Wykonanie wydatku

Przekrocze 
nic - 

różnica 
między 
planem 
finanso
wym a 

poniesio
nym 

wydatkiem 
ogółem 

(3-5)

Wniosek jednostki 
(POW-ŚDS) o zmianę 
w planie finansowym

Zatwierdzenie planu 
finansowego

Liczba dni / 
wykonanie 
wydatków a 
■ ujęcie w 

planie 
finansowym

UWAGI

Data Kwota Data Kwota Data Kwota Data
(Uchwala
/Zaiządze

-nie)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§4040 18.03.15 19 000,00 18.03.15 19 232,85 -232,85 20.03.15 240,00 31.03.15
Uch. Nr 
22/2015 

ZPK

Wydatkowa
nie 13 dni (w 

"dniu 
18.03:15r.) 

przed ujęciem 
w planie 

. finansowym

Wniosek z POW- 
ŚDS z dnia 

20.03.15r„ do SP 
wpłynął w dniu 

23.03.15r. Wypłata 
w ramach paragrafu 

nastąpiła: w dniu
02.02. - netto "13",
05.03. - zaplata do 

zus, w dniu 18.03. - 
zaplata podatku do

US
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§

Plan na dzień 
wykonania wydatku Wykonanie wydatku

Przekrocże 
nie - 

różnica 
między 
planem 
finanso
wym a 

poniesio
nym 

wydatkiem 
Ogółem 

(3-5)

Wniosek jednostki 
(POW-ŚDS) o zmianę 
w planie finansowym

Zatwierdzenie planu 
finansowego

Liczba d n i/ 
wykonanie 

wydatków a 
ujęcie w 
planie 

finansowym

UWAGI

Data Kwota Data Kwota Data Kwota Data
(Uchwala
/Zarządzę

-nie)

1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§4210 21.12.15 30 722,00 21.12.15 33 490,79 -2 768,79 21.12.15 2 770,00 22.12.15
Uch. Nr 
99/2015 

ZPK

Wydatkowa
nie 4 dni (w 

dniach: 
18,19,21.12.) 

przed ujęciem 
w planie 

finansowym

Wniosek z POW- 
ŚDS z dnia 

21.12.15r„ do SP 
wpłynął w dniu 

22.12.15r.

§4300 21.12.15 18 231,00 21.12.15 18 470,64 -239,64 21.12.15 457,00 22.12.15
Uch. Nr 
99/2015 

ZPK

Wydatkowa
nie 1 dzień 

(w dniu: 
21.12.15 r.) ; 

przed ujęciem 
w planie 

finansowym

Wniosek z POW- 
ŚDS z dnia 

21.12.15r„ do SP 
wpłynął w dniu 

22.12.15r.

§4420

04.09.15 0,00 04.09.15 50,00 -50,00

21.09.15 500,00 29.09.15
Uch. Nr 
77/2015 

ZPK

Wydatkowa
nie 25 dni (w 

dniu: 
04.09.15 r.) 

przed ujęciem 
w planie 

finansowym

Wniosek z POW- 
ŚDS z dnia 

21.09.15r„ do SP 
wpłynął w dniu 

23.09.15r.

28.09.15 0,00 28.09.15 278,09 -278,09

Wydatkowa
nie 1 dzień 

(w dniu: ' 
28.09.15 r.) 

przed ujęciem 
w planie 

finansowym

§4530 04.03.15 0,00 04.03.15 51,00 -51,00 19.02.15 51,00 09.03.15
Uch. Nr 
19/2015 

ZPK

Wydatkowa
nie 5 dni (w 

dniu . 
04.03.15r.) 

przed ujęciem 
w  planie 

finansowym

Wniosek z POW- 
ŚDS z dnia 

19.02.15r., doSP 
wpłynął w dniu 

19.02.15r.

§4580 05.03.15 0,00 05.03.15 1 349,45 -X 349,45 20.03.15 1 350,00 31.03.15
Uch. Nr 
22/2015 

ZPK

Wydatkowa
nie 26 dni (w 

dniu 
05.03.15r.) 

przed ujęciem 
w planie 

finansowym

Wniosek z POW- 
ŚDS z dnia 

20.03.15r., do SP 
wpłynął w dniu 

23.03.15r.

RAZEM X X X -4 969,82 X X X X X X

Na podstawie analizy wydatków poniesionych w paragrafach klasyfikacji budżetowej 

(przedstawionych w ww. Tabeli Nr 1) oraz obrotów na koncie 130 dokonano niżej 

wymienionych ustaleń:

1) W dniu 18.03.2015 r. nastąpiło przekroczenie planu o kwotę 232,85 zł w paragrafie 4040 

z powodu wydatku na kwotę 1.700,00 zł (poz. księgowania 12), poniesionego z tytułu zapłaty 

podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego za 02/2015
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od dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”. Zmiany w planie finansowym dokonano 

w dniu 31.03.2015 r.

2) Na dzień 21.12.2015 r. przekroczenie planu w paragrafie 4210 wyniosło 2.768,79 zł 

z powodu wydatków dokonanych w okresie od 18.12.2015 r. do 21.12.2015 r. (księgowania 

od poz. 204 /część z fry FV 117/2015 wystawionej na kwotę 752,80 zł - tj. kwota 318,33 zł/ 

do poz. 220 zaewidencjonowanych faktur na kartotece wydatków). Zmianę w planie 

finansowym jednostki dokonano w dniu 22.12.2015 r.

3) W dniu 21.12.2015 r. nastąpiło przekroczenie planu o kwotę 239,64 zł w paragrafie 4300 

z powodu wydatku na kwotę 411,00 zł (poz. księgowania 168), tj. część z fry FV 120/2015. 

Zmianę wplanie finansowym dokonano w dniu 22.12.2015 r.

4) W paragrafie 4420 wystąpiło przekroczenie planu o kwotę 328,09 zł, w tym: z powodu 

wydatku na kwotę 50,00 zł (zaliczka na del. Nr 4/2015) dokonanego w dniu 04.09.2015 r. 

(poz. 1 księgowania) oraz wydatku w wysokości 278,09 zł (delegacja P.K.), poniesionego 

w dniu 28.09.2015 r. (poz. 3 księgowania). Zmiany w planie finansowym dokonano w dniu

29.09.2015 r.

5) W dniu 04.03.2015 r. nastąpiło przekroczenie planu o kwotę 51,00 zł w paragrafie 4530 

z powodu wydatku na kwotę 51,00 zł (poz. księgowania 1). Zmianę w planie finansowym 

dokonano w dniu 09.03.2015 r.

6) Na dzień 05.03.2015 r. przekroczenie planu w paragrafie 4580 wyniosło 1.349,45 zł 

z powodu wydatku dokonanego w dniu 05.03.2015 r. (księgowanie poz. 1). Zmiany w planie 

finansowym dokonano w dniu 31.03.2015 r.

Ponadto, w trakcie badania wydatku poniesionego w paragrafie 4410 z obrotami na koncie 

130 (na którym zaksięgowano środki z dotacji w wysokości 360,00 zł /tj. plan 500,00 zł -  

zmniejszenie 140,00 zł oraz środki własne otrzymane ze Starostwa Powiatowego w kwocie

100,00 zł/ stwierdzono przekroczenie wydatków w stosunku do planu po zmianach o kwotę

25,69 zł, które jednostka tj. POW-ŚDS wykazała w Rb-50 za IV kwartał 2015 r. Opisane 

wyżej przekroczenie przedstawiono w nw. Tabeli Nr 2.

/
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- Tabela Nr 2

W yszczególnienie Uwagi
Kwota w § 4410 - 

ogółem
w tym: zadania 

zlecone w tym: zadania własne
Plan p/zm Wykonanie Plan p/zm Wykonanie Plan p/zm Wykonanie

plan początek roku 2015 500,00 500,00 0,00
Uchw. XIII/52/15 RPK z 
24.11.15 r.

środki
własne 100,00 100,00

PI. po zmianach 600,00 500,00 100,00
Uchw. 99/15 ZPK z 
22.12.15 r. (wniosek POW- 
ŚDS z 21.12.15 r.) -140,00 -140,00
PI. po zmianach 460,00 360,00 100,00
wykon, wydatków na dz. 
30.07.15 r.

ewidencja
księgowa 459,69

wykon, wydatków na dz. 
31.12.15 r. Rb-50 385,69 385,69
wykon, wydatków na dz. 
31.12.15 r. Rb-28S 459,69 385,69 74,00 w. być 

100 złRóżnice:

różnica plan a wyk. zadania 
(zlecone) - przekroczenie Rb-50 -25,69

przekro
czenie
26,00zł + 74zł 
tj. 459,69 zł - 
385,69 zł

Z danych zawartych w powyższej Tabeli Nr 1 wynika, iż w zakresie ww. paragrafów 

klasyfikacji budżetowej POW-ŚDS dokonywał wydatków poza limit kwotowy określony 

w zatwierdzonym nianie finansowym przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, 

oraz jak to przedstawiono w Tabeli Nr 2 jednostka wykazała w Sprawozdaniu Rb-50 za IV 

kwartał 2015 r. przekroczenie wydatków w stosunku do planu po zmianach ti. o kwotę

25,69 zł w § 4410 -  Podróże służbowe krajowe (tj. plan po zmianach 360,00 zł, natomiast 

wykonanie 385,69 zł), czym naruszono przepis art 44 ust.l pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zgodnie z którym 

wydatki publiczne powinny być ponoszone w wysokościach ustalonych w planie finansowym 

jednostki sektora finansów publicznych.

Równocześnie naruszono postanowienia art. 254 pkt 3 art. cytowanej wyżej ustawy, który 

brzmi: „ W toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują 

następujące zasady gospodarki finansowej: tj. dokonywanie wydatków następuje w granicach 

kwot określonych w planie finansowym, z  uwzględnieniem prawidłowo dokonanych 

przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, 

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów
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Powyższe działanie wypełnia znamiona czynu określonego w art. 11 ustawy z dnia 17

grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 168) o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, zgodnie z którym:

„Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków 

publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową uchwałą budżetową 

lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem 

przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków. ”

Zgodnie z ww. przepisem wydatku ze środków publicznych dokonywać można jedynie 

na podstawie stosownego upoważnienia, które jest kompetencją wynikającą z przepisów 

prawa lub zdarzeń prawnych do dysponowania środkami publicznymi. Przedmiotowy zakres 

upoważnienia do dokonania wydatku wyznaczany jest w przypadku POW-ŚDS przez jej plan 

finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, wskazujący wielkość 

środków określonych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej (kwotowy zakres 

upoważnienia do wydatkowania środków publicznych). Nadmienić należy, 

że niedopuszczalne jest dokonanie wydatku w ramach wolnych środków znajdujących się 

winnym paragrafie, a następnie -  po wprowadzeniu zmian w planie finansowym -  

przeklasyfikowanie wydatkowanej kwoty do właściwej podziałki planu finansowego. 

W każdym prawdopodobnym przypadku przekroczenia przez jednostkę sektora finansów 

publicznych planu wydatków, konieczna jest uprzednia zmiana w jej planie finansowym.

Równocześnie opisane wyżej nieprawidłowości dotyczące dokonywania wydatków ponad 

limit kwotowy określony w planie finansowym POW-ŚDS wskazują także na brak ścisłej 

kontroli wstępnej, do której, zgodnie z brzmieniem art. 54 ust. 1 pkt 3 ppkt a - ustawy

0 finansach publicznych, - zobowiązana była Główna Księgowa POW-ŚDS.

Powyższe świadczy o braku zapewnienia standardów kontroli zarządczej określonych przez 

Ministra Finansów w Komunikacie nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów 

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 15, poz. 84) poprzez 

naruszenie rozdziału II, część C, pkt. 14 Komunikatu, który stanowi, iż powinny istnieć 

przynajmniej następujące mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych

1 gospodarczych:

- weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji.
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Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zpóźn. zm.) kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest 

odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej jednostki. Kierownik jednostki może 

powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. 

W myśl art. 68 ust. 1 kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych 

stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 

zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy 

do obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki 

samorządu terytorialnego i kierownika j ednostki.

Stwierdzone nieprawidłowości oraz fakt, że kontrola była kontrolą sprawdzającą 

w przedmiotowym zakresie, weryfikowany obszar ocenić należy negatywnie.

Zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem

W zakresie wykorzystania środków z otrzymanej dotacji w 2015 r., szczegółową kontrolą 

objęto jednostkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze tj. Powiatowy 

Ośrodek Wsparcia -  Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej Górze.

Na realizację zadań w 2015 r. w zakresie działu 852, rozdziału 85203 Powiat Kamiennogórski 

otrzymał środki z DUW w wysokości 474.536,00 zł oraz 100,00 zł przekazane ze Starostwa 

Powiatowego w Kamiennej Górze w ramach środków własnych, co dało kwotę w łącznej 

wysokości 474.636,00 zł i zostało przedstawione w poniższym zestawieniu.

Lp. Okres
Kwota środków 

przekazana z 
DUW do powiatu

Data
Kwota środków 

przekazana z powiatu 
doPOW-ŚDS

Data
Różnica

(5-2)

l 2 3 4 5 6 7
I 35 000,00 13.01.2015 17 000,00 02.01.2015

2 100,00 10.01.2015
5 000,00 23.01.2015

20 000,00 26.01.2015
r-m I 35 000,00 44 100,00 9 100,00

II 35 000,00 13.02.2015 14 000,00 02.02.2015
25 000,00 05.02.2015

2 000,00 19.02.2015
20 000,00 25.02.2015

r-m II 35 000,00 17.03.2015 61 000,00 26 000,00
III 35 000,00 25 000,00 04.03.2015
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L p. Okres
Kwota środków 
przekazana z 

DUW do powiatu
Data

Kwota środków 
przekazana z powiatu 

do POW-ŚDS
Data

Różnica
(5-2)

1 2 3 4 5 6 7
2 000,00 19.03.2015

20 000,00 25.03.2015
r-m III 35 000,00 47 000,00 12 000,00

I  kwartał 105 000,00 152100,00 47100,00
IV 5 400,00 17.04.2015 25 000,00 07.04.2015

30 760,00 17.04.2015 2 000,00 20.04.2015
20 000,00 27.04.2015

r-m IV 36 160,00 47 000,00 10 840,00
V 35 500,00 14.05.2015 25 000,00 05.05.2015

2 000,00 20.05.2015
20 000,00 25.05.2015

r-m V 35 500,00 47 000,00 11 500,00
VI 35 500,00 19.06.2015 15 000,00 03.06.2015

2 000,00 19.06.2015
20 000,00 25.06.2015

r-m VI 35 500,00 37 000,00 1 500,00
/ /  kwartały 212160,00 283 100,00 70 940,00

VII 30 060,00 06.07.2015 15 000,00 06.07.2015
35 500,00 17.07.2015 2 000,00 20.07.2015

r-m VII 65 560,00 17 000,00 -48 560,00
VIII 35 500,00 10.08.2015

2 376,00 28.08.2015 15 000,00 26.08.2015
r-m VIII 37 876,00 15 000,00 -22 876,00

IX 34 440,00 17.09.2015 8 000,00 04.09.2015
25 000,00

r-m IX 34 440,00 33 000,00 -1 440,00
III kwartały 350 036,00 348100,00 -1 936,00

X 35 500,00 20.10.2015 8 000,00 05.10.2015
2 000,00 19.10.2015

17 000,00 26.10.2015
r-mX 35 500,00 27 000,00 -8 500,00

XI 35 500,00 19.11.2015 8 000,00 04.11.2015
9 000,00 30.11.2015 10 000,00 09.11.2015

inwestycje 7 000,00 30.11.2015 2 000,00 19.11.2015
35 000,00 25.11.2015

R-m XI 51 500,00 55 000,00 3 500,00
XII 4 000,00 15.12.2015 7 000,00 02.12.2015

33 500,00 15.12.2015 10 000,00 04.12.2015
24 110,00 18.12.2015

r-m XII 37 500,00 41110,00 3 610,00
1 Razém IV  kwartały 2015 r. 474 536,00 471210,00 -3 326,00
2 Środki dotacji dla SP 3 400,00

3
OGOLEM środki 
przekazane z SP 474 610,00

4 Plan dotacji na 2015 r. 474 536,00 474 536,00
5 Środki własne z SP 100,00

6
Plan na 2015 r. z uwzględnie

niem środków z SP (4+5) 474 536,00 474 636,00 100,00
Różnica między planem p/zm 
a przekazanymi środkami z 

SP (3-6) -26,00

8
Różnica - przekazane środki z 

SP a plan p/zin (4-3) 0,00 -74,00

9

Plan po zmianach (bez 
środków przekazanych z SP) 

6-(7+8) 474 536,00
10 zwrot środków do DUW 21.12.2015 51,50
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L p. Okres
Kwota środków 

przekazana z 
DUW do powiatu

D ata
Kwota środków 

przekazana z powiatu 
do POW-ŚDS

D ata
Różnica

(5-2)

l 2 3 4 5 6 7

11
Wykonanie dotacji 

otrzymanej z DUW (9-10) 474 484,50
Plan po zmianach Wykonanie

1
Wydatki wykazane w Rb-50 - 

SP 3 400,00 3 400,00 0,00

2
Wydatki wykazane w Rb-50 

- POW-ŚDS 471 136,00 471 084,50 -51,50

3
Wydatki wykazane w Rb-50 - 
Powiatu Kamiennogórskiego 474 536,00 474 484,50 -51,50

4
Środki z Powiatu przekazane do 

POW-ŚDS 74,00
5 RAZEM 474.558,50

Jak wynika z danych zawartych w powyższym zestawieniu środki dotacji przekazywane były 

jednostce organizacyjnej (POW-ŚDS) w wysokościach innych, niż otrzymane z DUW 

w poszczególnych miesiącach 2015 r.

Ustalono, iż pomiędzy przekazanymi środkami dotacji do Powiatu Kamiennogórskiego 

tj. 474.484,50 zł (wykazane w wierszu 3 ww. zestawienia), a wykonanymi wydatkami 

tj. 474.558,50 zł (wykazane wiersz 5 ww. zestawienia) powstała różnica w kwocie 74,00 zł, 

która to została pokryta ze środków własnych Starostwa.

Ww. kwoty oraz dane liczbowe przedstawione w powyższej tabeli znajdują się w ewidencji 

księgowej oraz są ujęte w Sprawozdaniu Rb-28S sporządzonym za okres od początku roku 

do dnia31 grudnia 2015 r., jednostek objętych niniejszą kontrolą (tj. SP iPOW-ŚDS).

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na realizację zadań w ramach działu 852, 

rozdziału 85203, jednostka (POW-ŚDS) ze środków otrzymanej dotacji z DUW wydatkowała 

471.084,50 zł, co stanowiło 99,99% kwoty otrzymanych środków dotacji.

Na potwierdzenie wydatkowania środków z otrzymanej dotacji jednostka tj. POW-ŚDS 

przedłożyła dokumenty źródłowe tj. umowy zawarte z dostawcami towarów, usług, listę 

wypłat tzw. „13”, faktury, wyciągi bankowe, ewidencję księgową, sprawozdania budżetowe.

Kontrolujący zweryfikowali prawidłowość wydatkowania ww. środków finansowych 

wykorzystanych na działalność POW-ŚDS w 2015 r.

Ze względu na dużą ilość dokumentów finansowych rozliczonych w poszczególnych
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paragrafach wydatkowych, szczegółową kontrolą objęto -  wybraną w oparciu o profesjonalny 

osąd kontrolerów -  próbę przedmiotowych dokumentów.

Do szczegółowej kontroli wybrano 15 dowodów finansowo-księgowych, dokumentujących 

wykorzystanie środków z otrzymanej dotacji, w łącznej wysokości 39.918,78 zł, stanowiącej 

8,47% poniesionych wydatków ogółem (471.084,50 zł), w ramach nw. paragrafów.

§ 4040 -  Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 -  Zakup usług pozostałych,

§ 4410 -  Podróże służbowe krajowe,

§ 4420 -  Podróże służbowe zagraniczne,

§ 4430 -  Różne opłaty i składki,

§ 4530 -  Podatek od towarów i usług (VAT),

§ 4580 -  Pozostałe odsetki,

§ 6060 -  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Ze względu na stwierdzone wydatkowanie środków ponad limit kwotowy określony 

w planie finansowym jednostki (co zostało przedstawione w tabeli na str. 12-13 niniejszego 

wystąpienia), m.in. kontrolą objęto wydatki poniesione w:

§ 4040 -  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż wypłaty wynagrodzenia netto (dwr) w kwocie 

13.402,39 zł - na indywidualne konta bankowe pracowników, dokonano w dniu 02.02.2015 r. 

Środki w wysokości 4.130,46 zł przekazano do ZUS w dniu 05.03.2015 r. (tj. kwotę 

1.493,65 zł - z tytułu składki zdrowotnej oraz 2.636,81 zł -  na ubezpieczenie społeczne). 

Natomiast przelewu środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, 

od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.700,00 zł jednostka dokonała w dniu

18.03.2015 r.

Lp. N r dokumentu źródłowego
Data

dokumentu
źródłowego

Kwota
dokumentu
źródłowego

Kwota
naliczenia

Przelew 
z dnia nr wb W yszczególnienie §§

Wydatkowa
nie środków 
dotacji w §

1

Pk - 470/12/2014 - Naliczenie DWR 
za 2014 r. 31.12.14 19 232,85 4040

Pk - 470/12/2014 - Naliczenie DW R 
za 2014 r. Składka społeczna - 
pracodawca

31.12.14 3 311,90 4110

Pk - 470/12/2014 - Naliczenie DWR 
za 2014 r. Fund. pracy - pracodawca 31.12.14 232,95 4120

Razem 22 777,70
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Lp. Nr dokumentu źródłowego
Data

dokumentu
źródłowego

Kwota
dokumentu
źródłowego

Kwota
naliczenia

Przelew 
z dnia

nr wb W yszczególnienie §§
Wydatkowa
nie środków 
dotacji w §

I.
Lista W ypłat Dodatkowa dla 
placówki POW SDS - Lista płac nr 
02/02/2015 (obsługa)

30.01.15 19 232,85

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 402,39 02.02.15 13/2015
wynagrodzenie 
netto dwr

4040 13 402,39

2. Składka zdrowotna pracownik -  
02.2015 r.

1 493,65 05.03.15 27/2015
ubezp. zdrów, 
dwr

4040 1 493,65

3.
Składka społeczna pracow nik- 
02.2015 r.

2 636,81 05.03.15 27/2015
ubezp. społeczne 
pracownik dwr 4040 2 636,81

4.
Podatek od dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego -  
02.2015r.

1 700,00 18.03.15 34/2015 Podatek US dwr 4040 1 700,00

R azem 19 232,85 R A Z E M 4040 19 232,85

§ 4530 -  Podatek od towarów i usług (VAT) -  w ramach paragrafu dokonano zapłaty podatku 

VAT, za zakupiony program komputerowy MMS Microsoft Office HOME Business.

W związku z poniesionym wydatkiem w kwocie 51,00 zł, kontrolujący poprosili 

o wyjaśnienie w ww. kwestii. W piśmie z dnia 23.06.2016 r. Jednostka tj. (POW-SDS) 

wyjaśniła, iż „Po rozpoznaniu rynku wybrano sprzedawcę oferującego najniższą cenę 

za program MMS Microsoft Office HOME Business w formie pliku komputerowego 

pobieranego z sieci web. Zakupu dokonano w dniu 19.02.2015 r. przez serwis Allegro.pl 

od sprzedawcy zagranicznego. Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustany o VAT w świetle prawa 

podatkowego zakup programu w formie pliku to usługa elektroniczna. W takich przypadkach 

do rozliczenia VAT zobowiązany jest nabywca. Należny podatek odprowadzono, złożono 

jednorazowo deklarację VAT-9M”.

Kontrolujący przyjmują powyższe wyjaśnienie do wiadomości, stwierdzając jednocześnie, 

że pozostaje ono bez wpływu na dokonane ustalenie.

Poniesiony ww. wydatek udokumentowano Deklaracją dla podatku od towarów i usług VAT- 

9M oraz potwierdzono jego zapłatę wyciągiem bankowym nr 26/2015 z dnia 04.03.2015 r.

§ 4580 -  Pozostałe odsetki - wydatkowano kwotę 1.349,45 zł na zapłatę noty obciążeniowej 

nr 1212002471 wystawionej przez TAURON, Polska Energia w Krakowie, z tytułu 

niedotrzymania warunków Regulaminu Cennika „Dobra Cena Max”, Doliczenie za okres 

31.12.2014 r. do 31.12.2016 r.

W związku z powyższym kontrolujący poprosili o wyjaśnienie w ww. sprawie. 

W przedstawionym przez Jednostkę kontrolowaną w piśmie z dnia 23.06.2016 r.,
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poinformowano: iż „ W wyniku możliwości przystąpienia w 2015 r. do grupy zakupowej 

mającej na celu obniżenie opłat za energię elektryczną Powiatowy Ośrodek Wsparcia — 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej Górze zerwał obowiązującą od 01.10.2014 

do 31.12.2016 r. umowę z firmą Tauron. W związku z  powyższym firma Tauron wystawiła 

z dniem 29.01.2015 r. notę obciążeniową nr 1212002471 na kwotę 1 349,45 zł z  tytułu 

niedotrzymania warunków umowy. Pomimo zapłaconej opłaty, w jednostce wystąpiły 

oszczędności, które pokryły koszt odstąpienia od umowy i w dalszym ciągu skutkują 

oszczędnościami w kosztach bieżącej działalności płacówki. Koszt energii za 2014 r. (przed 

przystąpieniem do grupy zakupowej) to 9 451,50 zł, za 2015 r. to 7157,51 zł.

Nota obciążeniowa nie stanowi kosztów podstawowej działalności, w związku z powyższym 

w/w wydatek ujęto w zespole 7 gdzie ewidencjonowane są koszty pozostałej działalności -  WN 

761-852-85203-4580, MA 201-1. Nota wpłynęła 28.02.2015 r., zapłacono 05.03.2015 r. — 

opóźnienie w zapłacie nie spowodowało skutków finansowych w postaci odsetek. Notę 

zapłacono w późniejszym terminie ponieważ prowadzona była korespondencja z firmą 

TAURON w sprawie odwołania od zasądzonej kary. Zapłatę ujęto po stronie WN 201-1/MA 

130-852-8203-4580 -  sprawozdanie RB-50 sporządzono na podstawie zestawienia obrotów 

i sald konta 130-852-8203-4580”.

Kontrolujący przyjmują powyższe wyjaśnienie do wiadomości, stwierdzając jednocześnie, 

że nie ma ono wpływu na dokonane ustalenie.

Do kontroli jednostka przedłożyła korespondencję pomiędzy firmą: „Tauron” a POW-ŚDS 

dotyczącą rozwiązania umowy na dostawę energii elektrycznej oraz dokumenty finansowo- 

księgowe dotyczące ww. wydatku tj. notę oraz potwierdzenie zapłaty na wyciągu bankowym 

nr 27/2015 z dnia 05.03.2015 r.

Kształtowanie się wydatków poniesionych w obrębie omówionych wyżej i pozostałych 

paragrafów klasyfikacji budżetowej objętych kontrolą zaprezentowano w tabeli poniżej.

Lp.

Nr faktury, 
rachunku, 

inny 
dokument/ 

paragraf

Wystawca Treść
dokumentu

Data
wystawie

nia
Termin
zapłaty

Kwota
faktury,

rachunku
Sposób
zapłaty

Data
zapłaty wb

Kwota 
zapłaty ze 
środków 
dotacji

Kwota 
zapłaty 
ze śr. 

własn.
Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13

1

Fra
Proforma

Nr
00198/prof
orma/79;

Fra
00198/79

NO-CD LTD

Microsoft 
Office 2007 
Professional 

License

17.02.15;
19.02.15 8 dni 219,99 przelew 19.02.15 19 219,99 0,00

Zakupiono program 
biurowy do 

komputera - zakup 
art. 4 pkt 8 ustawy

pzp
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Lp.

Nr faktury, 
rachunku, 

inny 
dokument / 
paragraf

Wystawca Treść
dokumentu

Data
wystawie

nia
Termin
zapłaty

Kwota
faktury,

rachunku
Sposób
zapłaty

Data
zapłaty wb

Kwota 
zapłaty ze 
środków 
dotacji

Kwota 
zapłaty 
ze śr. 
własn.

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13

2

Fra 
Proforma 
Nr PRO 
23/2015;

Fra
17/02/15

FHU
NOVABIZ

Chorzów

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

ESD

18.02.15;
22.02.15

22.02.15 199,00 przelew 19.02.15 19 199,00 0,00

Zakupiono system do 
komputera - zakup 
art. 4 pkt 8 ustawy 

pzp

3 12831/201
5/RKG

PAGAZ Sp. z 
o.o. Krzeszów

45 poz. art. 
materiały do 

remontu
05.11.15 19.11.15 5 000,00 przelew 06.11.15 147 5 000,00 0,00

Zakupiono materiały 
niezbędne do 

remontu ośrodka - 
zakup art. 4 pkt 8 

ustawy pzp

4
FP07449/1

1/15

TRAWIS Sp, z 
o.o. Kamienna 

Góra

135 poz. art. 
materiały - 
doposażenie 

stołami

05.11.15 19.11.15 2 168,07 przelew 09.11.15 148 2 168,07 0,00

Zakupiono materiały 
niezbędne do 

doposażenia stolami 
- zakup art. 4 pkt 8 

ustawy pzp

5
F/027883/

15
ELEKTROGIN 
s.c. Białystok

1. Wyrzynarka 
stoł. do 
drewna;

2. Strugarka

09.11.15 09.11.15 1 832,01 pobranie 09.11.15/
13.11.15 150 1 831,93 0,08

Kierownik Ośrodka 
w dniu 09.11.15 r. 
zapłaciła środkami 

własnymi za 
wyszczególnione na 
fakturze urządzenia 

do wyposażenia 
stolami. W dniu 

13.11.15 r. z 
rachunku bankowego 

Ośrodka dokonano 
zwrotu na rachunek 

bankowy Pani 
Kierownik*

4210 RAZEM 9 419,07 9 418,99 0,08

6 FY/789/15

Agencja 
Ochrony Osób 
i Mienia oraz 

usług 
Detektywistyc 

znych 
"BARTCZAK 
", Kamienna 

Góra

ochrona 
fizyczna 
obiektu 

zlokalizowa
nego w 

Kamiennej 
Górze, przy ul. 
Kościuszki 6

30.11.15 14.12.15 615,00 przelew 03.12.15 161 615,00 0,00

Umowa dozoru i 
ochrony nr 14/2011 z 

dnia 1.08.11 r. - 
Ustalono 

wynagrodzenie 
ryczałtowe 600,00 zl 
(netto) + 23% VAT; 
W dniu 28.07.15 r. 

podpisano Aneks Nr 
1, w którym zmianie 

uległo 
wynagrodzenie 
ryczałtowe na 

wartość 500,00 zł 
(netto) + 23% VAT;

4300 RAZEM 615,00 615,00

7

Polecenie 
wyjazdu 
służbo

wego Nr 
1/2015

M.Sz. szkolenie - 
Wrocław 29.05.15 200,59 przelew 08.06.15 73 200,59 0,00

Wyjazd służbowy w 
dniach 01.06.- 
03.06.15 r. - 

szkolenie

8

Polecenie 
wyjazdu 
służbo

wego Nr
2/2015

M.Sz. szkolenie - 
Wrocław 08.06.15 200,59 przelew 15.06.15 76 200,59 0,00

Wyjazd służbowy w 
dniach 09.06.- 
11.06.15 r.- 

szkolenie

9

Polecenie 
wyjazdu 
służbo

wego Nr 
3/2015

M.Sz.

badanie 
psychologi

czne 
uczestnika 
ośrodka - 

Jelenia Góra

10.07.15 58,51 przelew 30.07.15 99 58,51 0,00

Wyjazd służbowy w 
dniu 15.07.15 r . - 

badanie 
psychologiczne 

uczestnika Ośrodka

4410 RAZEM 459,69 459,69 0,00

10

Polecenie 
wyjazdu 
służbo

wego Nr 
4/2015

K.P. Weimar,
Korbach 04.09.15 328,09 przelew

04.09.15

zaliczka;
28.09.15

118/
130 328,09 0,00

Delegacja podpisana 
przez Wicestarostę 

Powiatu 
Kamiennogórskiego. 

Wyjazd 
organizowany i 

sfinansowany przez 
DPS w Szarocinie

4420 RAZEM 328,09 328,09 0,00
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Lp.

N r fa k tu ry , 
ra c h u n k u , 

inny  
d o k u m e n t / 

p a r a g r a f

W ystaw ca
T reść

d o k u m en tu

D a ta
w ystaw ie

nia
T e rm in
z a p ła ty

K w ota
fa k tu ry ,

ra ch u n k u

Sposób
za p ła ty

D a ta
za p ła ty

w b

K w o ta  
z a p ła ty  ze 
śro d k ó w  
d o tac ji

K w o ta  
za p ła ty  

ze ś r , 
w łasn .

U w a g i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11
Nr

100616921
4

PZU / Agencja 
Kamienna 

Góra

Polisa 
ubezpieczenia 

następstw 
nieszczęśli

wych 
wypadków 
08.05.15 do 

07.05.16

04.05.15 18.05.15 1 514,13 przelew 07.05.15 58 1514,13 0,00

Ubezpieczono 
uczestników od 

następstw 
nieszczęśliwych 

wypadków

4430 RAZEM 1514,13 1514,13 0,00

12 VAT-9M POW-ŚDS

Deklaracja dla 
podatiai od 
towarów i 

usług

04.03.15 51,00 przelew 04.03.15 26 51,00 0,00

Zakupu programu 
komputerowego 
dokonano przez 

semis Allegro od 
sprzedawcy 

zagranicznego w 
dniu 19.02.15 r. 
Rozliczenie z 

podatku VAT - 
jednorazowy 

zakup**

4530 RAZEM 51,00 51,00 0,00

13

Nota
obciążenio

w anr
121200247

1

Tauron Jelenia 
Góra

"nota 
obciążeniowa - 
opłata z tytułu 
niedotrzyma
nia warunków 
Regulaminu 

Cennika 
"Dobra Cena 

Max", 
Doliczenie za 

okres od 
31.12.14 do 
31.12.2016

29.01.15 12.02.15 1 349,45 przelew 05.03.15 27 1 349,45 0,00

Notę obciążeniową 
fuma TAURON 

wystawiła, w 
związku z 

rozwiązaniem 
umowy 

kompleksowej przez 
POW-ŚDS na 

dostawę energii 
elektrycznej. Zapłata 

z opóźnieniem, w 
związku z 

prowadzoną w tym 
względzie 

korespondencją***

4580 RAZEM 1 349,45 1 349,45

14 25/12/201
5

ALARMONT 
S.C. Jelenia 

Góra

Montaż i 
uruchomienie 

systemu 
alarmowego

17.12.15 24.12.15 6 949,50 przelew 18.12.15 169 6 949,50

Na podstawie oferty, 
zawarto w dniu 

10.12.15 r. Umowę 
Nr 3/12/15 na usługę 

polegającą na 
montażu i 

uruchomieniu 
systemu alarmowego 

w POW-ŚDS.

6060 RAZEM 6 949,50 6 949,50 0,00

OGÓŁEM 20 685,93 20 357,76 0,08

W trakcie badania dokumentów finansowo-księgowych przedłożonych do kontroli 

stwierdzono, prawidłowość wydatkowania środków w ww. paragrafach klasyfikacji 

budżetowej. Wydatki i zapłaty ujęto w ewidencji księgowej jednostki.

Jednostka dokonywała płatności z dotrzymaniem terminów, tj. zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

zpóźn. zm.), w którym podano: „wydatki publiczne powinny być ponoszone w wysokościach 

i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, iż w jednym przypadku Pani Kierownik 

Ośrodka dokonała zapłaty gotówką w dniu 09.11.15 r., za fakturę w wysokości 1.832,01 zł,
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przedstawioną wpoz. 5 ww. zestawienia (dot. § 4210). W dniu 13.11.15 r. zwrócono 

przelewem środki, na rachunek bankowy Pani Kierownik.

W związku z powyższym kontrolujący poprosili o wyjaśnienie w ww. sprawie. 

W przedstawionym przez Jednostkę kontrolowaną w piśmie z dnia 23.06.2016 r., 

poinformowano: iż: „ W sporadycznych i uzasadnionych przypadkach związanych

z racjonalnym zakupem, w miejscach, w których sprzedawca nie dawał możliwości płatności 

przelewem, a jedynie gotówką Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia -  Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Kamiennej Górze dokonywał zapłaty z własnych środków, które 

zwracano mu na konto osobiste ze środków placówki, po przedstawieniu faktury ”.

Kontrolujący przyjmują powyższe wyjaśnienie do wiadomości, stwierdzając jednocześnie, 

że nie ma ono wpływu na dokonane ustalenie.

[Dowódakta kontroli: str. 137-227]

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w polityce rachunkowości nie ujęto ani nie opisano 

przyjętych przez jednostkę tj. POW-ŚDS zasad dotyczących rozliczeń gotówkowych, czym 

naruszono postanowienia art. 10 ust. 1 pkt. 3 ppkt. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zpóźn. zm.), w którym zapisano: „Jednostka 

powinna posiadać dokumentacją opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady 

(politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące: 3) sposobu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, w tym co najmniej: a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont 

księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg 

pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej”.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Powiatowy Ośrodek Wsparcia zwrócił w dniu 

18 grudnia 2015 r. na konto Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze niewykorzystaną 

kwotę dotacji w dziale 852 -  Pomoc społeczna, w rozdziale: 85203 -  Ośrodki wsparcia, 

w wysokości 1,00 zł (wyciąg bankowy Nr 169/2015) oraz w dniu 19 grudnia 2015 r., 

w kwocie 50,50 zł (wyciąg bankowy Nr 170/2015).

Niewykorzystaną kwotę dotacji w dziale 852 -  Pomoc społeczna, w rozdziale: 85203 -  

Ośrodki wsparcia, w § 2110 w wysokości 1,00 zł oraz w § 6410 w kwocie 50,50 zł -
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Starostwo Powiatowe zwróciło na konto DUW w dniu 21 grudnia 2015 r. (wyciąg bankowy 

Nr 248/2015), dotrzymując terminu, co jest zgodne z art. 168, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w którym mową 

iż dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego 

podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 31 stycznia następnego roku.

Na przelewie środków dokonano zapisu, iż zwrot dotyczy niewykorzystanej dotacji z 2015 r.

[Dowód akta kontroli: str. 228 - 233]

Mając powyższe na uwadze pozytywnie oceniono zgodność wydatków z planowanym 

przeznaczeniem.

Dokumentowanie i ewidencjonowanie wydatków dokonanych ze środków objętych 

kontrola

Do kontroli Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze przedłożyło wydruki z ewidencji 

księgowej, za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015:

Zestawienie TB-004 zapisów na kontach, w szczegółowości wskazanej poniżej: 

901-010000-852-85203-002110-3100000-20 -  Dotacje na zadania zlecone, 

901-010000-852-85203-006410-3100000-20 - Dotacje na zadania zlecone,

223-44-0000 -  Ośrodki Wsparcia.

Zestawienie TB-001 obrotów i sald z kont, w szczegółowości wskazanej poniżej: 

901-010000-852-85203-002110-3100000-20,

901-010000-852-85203-006410-3100000-20,

902- w szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej,

Zestawienie TB-401 obrotów i sald z kont:

Konto 130-01-010000-852-85203- 004010-2000002-20,

Konto 130-01-010000-852-85203- 004110-2000002-20,

Konto 130-01-010000-852-85203- 004120-2000002-20,

Konto 404-852-03-4010,

Konto 404-852-03-4110,

Konto 404-852-03- 4120.

[Dowód akta kontroli: str. 234 - 252]
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Do kontroli Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej 

Górze przedłożył wydruki z ewidencji księgowej:

Zestawienie stanu kont - Analityczne za poszczególne miesiące roku 2015;

oraz od 1.01.2015 do 31.12.2015 (w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej);

Zestawienie stanu kont - Syntetyczne za poszczególne miesiące roku 2015;

oraz od 1.01.2015 do 31.12.2015;

Zestawienia - Kartoteka wydatków za poszczególne miesiące roku 2015 -  w ujęciu 

Wydatków, Kosztów (w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej);

Obroty konta 223-852-85203 -  Rozliczenie wydatków budżetowych, za okres od 01.01.2015 

do 31.12.2015;

Karta kontowa konta 130 od 01.01.2015 do 31.12.2015;

Obroty kont od 01.01.2015 do 31.12.2015:

- 011-Środki trwałe;

- 013-Pozostałe środki trwałe;

- 020- Wartości materialne i prawne;

- 761-852-85203-4580 -  Pozostałe koszty operacyjne -  kary, grzywny;

- 201-114 -ALARMONT;

- 225-852-85203- Podatek;

- 229-1 Rozrach.publ.praw. -  składki pracownika;

- 229-2 Rozrach.publ.praw. -  składki płatnika;

- 229-3 Rozrach.publ.praw. -  fundusz zdrowotny;

- 229-2 Rozrach.publ.praw. -  Fundusz Pracy;

- 240-8 Rachunki ROR

[Dowód akta kontroli: str. 253 - 363J

Na przedłożonych do kontroli dowodach księgowych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia -  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej Górze zawarto:

-  opis merytoryczny -  wskazujący przeznaczenie dokonanego zakupu, dostawy 

lub wykonanej usługi,

-  stwierdzenie dokonania wstępnej oceny prawidłowości operacji pod względem 

merytorycznym oraz, że sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, 

potwierdzone podpisem,

-  stwierdzono, że wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych i mieści się w planie
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finansowym j ednostki,

-  dekretację ze wskazaniem kwot, kont księgowych i podziałek klasyfikacji budżetowej 

potwierdzoną podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania,

-  zatwierdzenie do wypłaty, potwierdzone podpisem Kierownika jednostki,

zawarcie na dowodach powyżej przytoczonych informacji jest zgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r, poz. 330, zpóźn. 

zm.).

Ewidencja księgowa w zakresie środków objętych kontrolą spełnia wymogi określone 

w art. 24 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym, księgi rachunkowe 

uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich 

zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, 

a w szczególności zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według 

kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę 

sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz 

dokonanie rozliczeń finansowych.

W wyniku badania dokumentów finansowo-księgowych ustalono, iż w dniu 31.12.2015 r. 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kamiennej Górze wystawił dokument OT o nr: 01/2015, 

Nazwa: System alarmowy, wartość rozliczenia 6.949,50 zł, co jest zgodne z postanowieniami 

art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jednakże stwierdzone w toku kontroli przekroczenia, w przypadkach opisanych 

na poprzednich stronach niniejszego wystąpienia, wskazują na nie dokonanie kontroli 

wstępnej, czym naruszono postanowienia art. 54 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, 

w którym zapisano: “Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli, 

o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej 

operacji. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok podpisu 

pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że: zobowiązania wynikające z operacji mieszczą 

się w pianie finansowym jednostki

Biorąc pod uwagę powyższe ewidencjonowanie i dokumentowanie wydatków objętych 

kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami.
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Sporządzanie sprawozdań Rb-50 w zakresie środków objętych kontrola

Prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie środków 

objętych niniejszą kontrolą (dz. 852, rozdz. 85203) zbadano w oparciu o przedłożone przez 

Powiat Kamiennogórski oraz Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze i jednostkę 

organizacyjną Starostwa tj. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kamiennej Górze, Sprawozdania 

Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV 

kwartał 2015 r.

W sprawozdaniach Rb-50 o dotaciach/wydatkach za IV kwartał 2015 r. (zbiorczych) Powiat 

Kamiennogórski wykazał:

• Rb-50 -  kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego ustawami za IV kwartał 2015 r.

W yszczególnienie Plan po zm ianach W ykonanie

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 467 536,00 467 535,00
§ 2 1 1 0 - Dotacje celowe
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 7 000,00 6 949,50
§ 6410 - Dotacje celowe

RAZE M 474 536,00 474 484,50

® Rb-50 -  kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2015 r.
Klasyfikacja budżetowa

Plan po zmianach Wykonanie
dział rozdział paragraf
852 85203 §4010 294 656,00 294 631,72

§ 4040 19 233,00 19 232,85
§4110 43 175,00 43 175,16
§4120 4 867,00 4 866,78
§4170 6 731,00 6 730,50
§4210 33 492,00 33 490,79
§4220 13 675,00 13 674,64
§4260 16 505,00 16 504,58
§ 4280 411,00 411,00
§ 4300 18 688,00 18 688,15
§ 4360 2 320,00 2 319,77
§ 4410 360,00 385,69
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Klasyfikacja budżetowa
Plan po zmianach Wykonaniedział rozdział paragraf

§4420 328,00 328,09
§ 4430 1 702,00 1 702,32
§4440 8 253,00 8 252,67
§ 4520 1 000,00 999,84
§ 4530 51,00 51,00
§ 4580 1 349,00 1 349,45
§4700 740,00 '740,00
§ 6060 7 000,00 6 949,50

RAZEM 474 536,00 474 484,50

Powiat Kamiennogórski Sprawozdanie Rb-50 o wydatkach za IV kwartał 2015 r. (zbiorcze), 

w zakresie działu: 852 -  Pomoc społeczna, rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia, sporządził 

na podstawie sprawozdań jednostkowych przedłożonych przez:

1) Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze,
Klasyfikacja budżetowa

Plan po zmianach Wykonaniedział rozdział paragraf
852 85203 §4010 2 835,00 2 835,00

§4110 496,00 496,00
§4120 69,00 69,00

RAZEM 3 400,00 3 400,00

2) Powiatowy Ośrodek Wsparcia -  Środowiskowy Dom Samopomocy.
Klasyfikacja budżetowa

Plan po zmianach Wykonaniedział rozdział paragraf
852 85203 §4010 291 821,00 291 796,72

§ 4040 19 233,00 19 232,85
§4110 42 679,00 42 679,16
§4120 4 798,00 4 797,78
§ 4170 6 731,00 6 730,50
§4210 33 492,00 33 490,79
§4220 13 675,00 13 674,64
§4260 16 505,00 16 504,58
§ 4280 411,00 411,00
§ 4300 18 688,00 18 688,15
§ 4360 2 320,00 2 319,77
§4410 v 360,00 385,69
§4420 328,00 328,09
§ 4430 1 702,00 1 702,32
§4440 8 253,00 8 252,67
§ 4520 1 000,00 999,84
§ 4530 51,00 51,00
§4580 1 349,00 1 349,45
§4700 740,00 740,00
§ 6060 7 000,00 6 949,50

RAZEM 471 136,00 471 084,50
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W wyniku kontroli ustalono, iż Powiat Kamiennogórski do zbiorczego Sprawozdania Rb-50 

o dotacjach/wydatkach przyjął dane liczbowe w wysokościach zgodnych z danymi zawartymi 

w sprawozdaniach jednostkowych.

Ww. Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/wydatkach za IV kwartał 2015 r., spełniają wymogi 

rozdziału 4 § 9 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z późn. zm.) -  

są sporządzone rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno - 

rachunkowym, a kwoty wykazane w sprawozdaniach są zgodne z ewidencją księgową.

Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 39, 

tj. Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego do wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra, a wskazanymi 

w Rozdziale 9 - Sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych 

z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Niemniej, jednak kontrola ustaliła, iż w sporządzonym za IV kwartał Sprawozdaniu Rb-50 

o wydatkach, w zakresie § 4410 -  Podróże służbowe krajowe, wykazano kwotę wydatków 

wykonanych w wysokości wyższej o 25,69 zł, niż ustalona w planie po zmianach 

ww. paragrafu ('tj. wystąpiło przekroczenie w stosunku do planu wydatków po zmianach). 

Z załączonego do Sprawozdania Rb-50 uzasadnienia wynika, iż: „Przekroczenie powstało, 

ponieważ pracownik dostarczył delegacją do rozliczenia po zatwierdzeniu planu wydatków ”. 

Ww. nieprawidłowość została opisana na poprzednich stronach niniejszego wystąpienia 

(omówiona przy kontrolowanym zagadnieniu: „Ujęcie środków udzielonych z budżetu 

państwa w planie finansowym jednostki”).

Ponadto, w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono rozbieżności w sprawozdaniach Rb-50 

o wydatkach za I i II kwartał 2015 r„ które przedstawiono w poniższych tabelach:
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I kwartał 2015 r.
PO W IA TO W Y  O ŚR O D EK  W SPARCIA STAROSTW O PO W IA TO W E PO W IA T K AM IENNOGÓRSKI

§

Plan po 
zmianach 

(POW- 
ŚDS)

Ewidencja 
księgowa 

POW- 
ŚDS 
I-III 

(z konta 
130)

W ydatki 
wykonane 
1 SDrawo- 

zdanie 
Rb-50 
I kw. 

POW - 
SDS

Wydatki 
wykonane 

Rb-50 I 
kw. 

POW- 
ŚDS 

korekta

Różnica 
między 

ewidencją 
księg. 

POW-ŚDS 
a Rb-50 
korekta 

(3-5)

Plan po 
zmia
nach 
(SP)

Ewi-
den.

księg.
SP

I-III

Wy
datki 
wy

kona
ne 

Rb- 
50 SP

Plan po 
zmianach 

(3+8)

Wydatki
wykonane

Rb-50
zbiorcze

POW IAT
(4+9)

Przekaza
ne do 

DUW - 
W ydatki 

wykonane 
Rb-50 

zbiorcze 
POW IAT 
fuwzaledn 

iono 
korekte 
POW - 
ŚDS) 
(5+9)

Różnica 
między 

ewidencją 
księg. 
POW - 

ŚDS a Rb- 
50 

zbiorcze 
POW IAT 

(3-12)

i 2 3 4 J 6 7 8 9 10 11 12 13
4010 261 890,00 63 047,37 63 047,37 45 499,08 17.548,29 4 500,00 0,00 0,00 266 390,00 63 047,37 45 499,08 17 548,29
4040 19 240,00 19 232,85 19 232,85 19 232,85 0,00 19 240,00 19 232,85 19 232,85 0,00
4110 47 000,00 14 548,32 14 548,32 14 548,32 0,00 790,00 0,00 0,00 47 790,00 14 548,32 14 548,32 0,00
4120 5 660,00 1 212,98 1 212,98 1 212,98 0,00 110,00 0,00 0,00 5 770,00 1 212,98 1 212,98 0,00
4170 2 760,00 0,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00
4210 9 110,00 6 264,17 6 264,17 6 264,17 0,00 9 110,00 6 264,17 6 264,17 0,00
4220 12 000,00 3 371,63 3 371,63 3 371,63 0,00 12 000,00 3 371,63 3 371,63 0,00
4230 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
4260 20 000,00 4 381,73 4 381,73 4 381,73 0,00 20 000,00 4 381,73 4 381,73 0,00
4280 500,00 240,00 240,00 240,00 0,00 500,00 240,00 240,00 0,00
4300 19 899,00 7 498,19 7 498,19 7 498,19 0,00 19 899,00 7 498,19 7 498,19 0,00
4360 3 200,00 800,64 800,64 800,64 0,00 3 200,00 800,64 800,64 0,00
4410 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
4420 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
4440 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00
4520 1 000,00 249,96 249,96 249,96 0,00 1 000,00 249,96 249,96 0,00
4530 51,00 51,00 51,00 51,00 0,00 51,00 51,00 51,00 0,00
4580 1 350,00 1 349,45 1 349,45 1 349,45 0,00 1 350,00 1 349,45 1 349,45 0,00
4700 3 600,00 300,00 300,00 300,00 0,00 3 600,00 300,00 300,00 0,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00

419 760,00 122 548,29 122 548,29 105 000,00 17 548,29 5 400,00 0,00 0,00 425 160,00 122 548,29 105 000,00 17 548,29

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w I kwartale 2015 r. Powiat Kamiennogórski otrzymał 

zDUW środki dotacji w łącznej wysokości 105.000,00 zł. Natomiast do jednostki 

organizacyjnej tj. POW-ŚDS przekazał kwotę w wysokości 152.100,00 zł.

Z przedłożonej do kontroli przez POW-ŚDS ewidencji księgowej (z konta 130) wynika, 

iż do dnia 31.03.2015 r. Ośrodek wydatkował środki włącznej wysokości 122.548,29 zł.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż sporządzono korektę sprawozdania, w której 

uwzględniono wielkość środków otrzymanych z DUW, co przedstawiono w tabeli powyżej.

II kwartał 2015 r.
PO W IA TO W Y  O ŚR O D EK  W SPARCIA STAROSTW O PO W IA TO W E PO W IA T KA M IEN N O G Ó RSK I

§
P lan  po 

zm ianach 
(POW -ŚDS)

Ewidencja 
księgowa 

POW ŚDS 
I-V I (z 

konta 130)

W ydatki 
wykonane 
1 spr. R b- 
50 H  kw. 
POW -ŚDS

W ydatki 
wykonane 
Rb-50 I I  

kw. P O W - 
ŚDS 

korekta

Różnica 
między 

ewidencją 
księg. 

POW -ŚDS 
a Rb-50 1 

spraw ozda 
nie (3-4)

Różnica 
między 

ewidencją 
księg. 

POW-SDS 
a Rb-50 

korekta (3- 
5)

P ian  po 
zm iana 
ch (S P )

Ewi
dencja 
księ
gowa 

SP I-VI

W yda
tki 

wyko
nane 

Rb-50 
I I  kw.

SP
jedno
stkowe

Pian  po 
zm ianach 

(2+8)

W ydatki 
wykonane 
ib iorcze 

(POW-ŚDS 
+  SP)
1 spr. 
Rb-50 
(4+10) ’

P rzekazań 
e do DUW 
- W ydatki 
wykonane 
zbiorcze 
korekta 
Rb-50 

POW -ŚDS 
+  SP 

(5+10)

Różnica 
między 

ewidencją 
księg. 

POW-ŚDS 
a Rb-50 
zbiorcze 

PO W IA T 
(3-13)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 ¡0 11 12 13 14
4010 291950,00 153 904,27 116 898,59 111 498,59 37 005,68 42  405,68 4 500,00 4 500,00 4 500,00 296 450,00 121 398,59 115 998,59 37 905,68
4040 19 240,00 19 232,85 19 232,85 19 232,85 0,00 0,00 19 240,00 19 232,85 19 232,85 0,00
4110 47 000,00 25 280,20 25 280,20 25 280,20 0,00 0,00 790,00 790,00 790,00 47 790,00 26 070,20 26 070,20 -790,00
4120 5 660,00 2 238,83 2 238,83 2 238,83 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00 5 770,00 2 348,83 2 348,83 -110,00
4170 2 760,00 1 348,00 1 348,00 1 348,00 0,00 0,00 2 760,00 1 348,00 1 348,00 0,00
4210 9 110,00 8 049,89 8 049,89 8 049,89 0,00 0,00 9 110,00 8 049,89 8 049,89 0,00
4220 12 000,00 6 391,72 6 391,72 6 391,72 0,00 0,00 12 000,00 6 391,72 6 391,72 0,00 •
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PO W IA TO W Y  O ŚRO D EK  W SPARCIA STAROSTW O POW IATOW E PO W IA T KA M IEN N O G Ó RSK I

§
P lan po 

zmianach 
(POW-ŚDS)

E widencja 
księgowa 

POW ŚDS 
I-V I (z 

konta 130)

W ydatki 
wykonane 
1 spr. Rb- 
50 I I  kw. 
POW -ŚDS

W ydatki 
w ykonane 
Rb-50 U  

kw. PO  W - 
ŚDS 

korekta

Różnica 
między 

ewidencją 
księg. 

POW-SDS 
a Rb-50 1 

sprawozda 
nie (3-i)

Różnica 
między 

ewidencją’ 
księg. 

POW-SDS 
a Rb-50 

korekta (3-
5)

Plan po 
zm iana 
ch (S P )

Ewi
dencja
księ
gowa

S P I-V I

W yda
tki

w yko
nane

Rb-50
n k w .

SP
jedno
stkowe

P lan  po 
zm ianach 

(2+8)

W ydatki 
wykonane 
zbiorcze 

(POW-ŚDS 
+  SP)
1 spr, 
Rb-50 
(4+10)

Przekazań 
e do DUW 
- W ydatki 
w ykonane 
zbiorcze 
korek ta 
Rb-50 

POW -ŚDS 
+  SP 

(5+10)

Różnica 
między 

ewidencją 
księg. 

POW -SDS 
a Rb-50 
zbiorcze 

PO W IA T 
(3-13)

i 2 4 5 6 8 9 10 i i 12 13 14

4230 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

4260 20 000,00 8 956,01 8 956,01 8 956,01 0,00 0,00 20 000,00 8 956,01 8 956,01 0,00
4280 500,00 371,00 371,00 371,00 0,00 0,00 500,00 371,00 371,00 0,00
4300 19 899,00 10 893,52 10 893,52 10 893,52 0,00 0,00 19 899,00 10 893,52 10 893,52 0,00
4360 3 200,00 1568,81 1 568,81 1 568,81 0,00 0,00 3 200,00 1 568,81 1 568,81 0,00

4410 500,00 401,18 401,18 401,18 0,00 0,00 500,00 401,18 401,18 0,00
4420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 3 000,00 1 514,13 I 514,13 1 514,13 0,00 0,00 3 000,00 1 514,13 1 514,13 0,00

4440 8 500,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 0,00 0,00 8 500,00 6 375,00 6 375,00 0,00
4520 1000,00 499,82 499,82 499,82 0,00 0,00 1 000,00 499,82 499,82 0,00

4530 51,00 51,00 51,00 51,00 0,00 0,00 51,00 51,00 51,00 0,00
4580 1 350,00 I 349,45 1 349,45 1 349,45 0,00 0,00 1 350,00 1 349,45 1 349,45 0,00

4700 3 600,00 740,00 740,00 740,00 0,00 0,00 3 600,00 740,00 740,00 0,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449 820,00 249 165,68 212 160,00 206 760,00 37 005,68 42 405,68 5 400,00 5 400,00 5 400,00 455 220,00 217 560,00 212 160,00 37 005,68

W wyniku badania danych liczbowych ujętych w Sprawozdaniu za II kwartał 2015 r. 

ustalono, iż Powiat Kamiennogórski otrzymał z DUW środki dotacji w łącznej wysokości

212.160,00 zł. Natomiast do jednostki organizacyjnej tj. POW-ŚDS przekazał kwotę 

w wysokości 283.100,00 zł.

Z przedłożonej do kontroli przez POW-ŚDS ewidencji księgowej (z konta 130) wynika, 

iż do dnia 30.06.2015 r. Ośrodek wydatkował środki w łącznej wysokości 249.165,68 zł.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż sporządzono korektę sprawozdania, w której 

uwzględniono wielkość środków otrzymanych z DUW, co przedstawiono w tabeli powyżej.

W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami kontrolujący wystąpili do Głównego 

księgowego Powiatowego Ośrodka Wsparcia oraz Skarbnika Powiatu o złożenie stosownych 

wyjaśnień.

Główny księgowy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w piśmie z dnia 28.06.2016 r. w sprawie 

korekty sprawozdań Rb-50, w piśmie poinformowała, iż: „W I i  II kwartale 2015 r. placówka 

po złożeniu zapotrzebowania, na własną prośbę otrzymywała środki wyższe 

od zaplanowanych w harmonogramie. W I  kwartale wyższe o 17 548,29 zł, w II kwartale 

wyższe o 70 940,00 zł. Wyższe wydatki w I  kwartałe wiązały się z wypłatą dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, w II  kwartałe z wypłatą odprawy emerytalnej (30 060,00 zł). 

Sprawozdanie Rb-50 za I  kwartał skorygowano o kwotę otrzymaną ze środków powiatu - 

17 548,29 zł w § 4010. Nie prowadzono odrębnej ewidencji obejmującej środki poza
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harmonogramem. Sprawozdanie Rb-50 za II kwartał różni się po stronie wydatków 

od faktycznego wykonania w § 4010 o kwotę 37 005,68 zł -  kwota ta miała stanowić 

jak  w I  kwartałe sumę otrzymanych środków z powiatu, jednak okazało się, że została ona 

ustalona w błędnej wysokości stąd korekta sprawozdania. W ostatecznej wersji kwota 

wydatków w § 4010 różni się od faktycznego wykonania o 42 405,68 zł. Nie prowadzono 

odrębnej ewidencji obejmującej środki poza harmonogramem

Natomiast Skarbnik Powiatu w Wyjaśnieniu z dnia 18.07.2016 r., w sprawie korekty 

sprawozdania jednostkowego Rb-50 za I i II kwartał 2015 r. sporządzonego przez Powiat 

Kamiennogórski, poinformował, iż: „Powiat w celu prawidłowej realizacji budżetu POW  

ŚDS w Kamiennej Górze oraz uniknięcia powstania zobowiązań wymagalnych do czasu 

wpływu dotacji od Wojewody zaangażował własne środki. W I  kwartałe 2015 r. przekazanie 

środków przez powiat wiązało się z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego natomiast 

w II kwartale miedzy innymi z wypłatą odprawy emerytalnej. W związku z tym, 

że sprawozdanie Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

sporządza się do wysokości środków otrzymanych od Wojewody, wydatki w nim wykazane 

różnią się od wydatków wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S, o środki zaangażowane przez 

powiat. W celu uniknięcia powyższych sytuacji powiat będzie przekazywał jednostce jedynie 

środki otrzymane od Wojewody. W celu prawidłowej realizacji budżetu zobowiązujemy się 

do aktualizowania wysokości kwot dotacji w poszczególnych miesiącach ”.

Przedstawione ww. wyjaśnienia uwzględniono w niniejszym wystąpieniu, jednakże nie mają 

one wpływu na dokonane ustalenia.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż środki dotacji oraz przekazane przez Starostwo 

Powiatowe w Kamiennej Górze w zakresie kwot, których dotyczyła rozbieżność (tj. w 4010) 

ujęto w sporządzanych kwartalnych Sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków 

budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres I i II kwartału 2015 r.

[Dowód akta kontroli: str. 364 - 503J

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia sporządzanie Sprawozdań Rb-50 

o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

(...), oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
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W związku ze stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami zaleca się zapewnienie 

nadzoru w zakresie problematyki objętej kontrolą w jednostce organizacyjnej Starostwa 

Powiatowego tj. w Powiatowym Ośrodku Wsparcia -  Środowiskowym Domu Samopomocy 

w Kamiennej Górze, z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej, a także bieżące, 

ścisłe przestrzeganie obowiązujących unormowań prawnych dotyczących:

• dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym 

z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień,

• dokonywania wstępnej kontroli dokumentów księgowych,

• prawidłowego sporządzania sprawozdań Rb-50 o dotacjach / wydatkach związanych 

z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jst ustawami,

-  realizacja na bieżąco.

Dodatkowo, zaleca się uzupełnienie polityki rachunkowości w Powiatowym Ośrodku 

Wsparcia -  Środowiskowym Domu Samopomocy o zasady dotyczące rozliczeń 

gotówkowych.

Proszę o złożenie informacji o działaniach podjętych w celu realizacji powyższych zaleceń 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Na tym wystąpienie pokontrolne sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

zakończono.

Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 

odwoławcze.

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów 1 Budżetu

Podpis kierownika jednostki kontrolującej 
(wojewody lub upoważnionej osoby)
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