URZĄD MIASTA ZGIERZA
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła!/ 16
tel.042716-28-54 fax 042 714-31-14

Aw-1712-4/11

Protokół
z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu , ul. Tuwima
21 w dniach od 21 października 2011 r. do 21 listopada 2011 r. przez audytora wewnętrznego
Urzędu Miasta Zgierza - Bożennę Sztuk na podstawie upoważnienia Nr 159/YI/2011 Prezydenta
Miasta Zgierza z dnia 21 października 2011 r.

Zakres kontroli:
Kontrola poprawności ewidencji finansowo-księgowej.
Kontrola wynagrodzeń osobowych.

Okres kontroli:
Od l stycznia 2011 r. do 31 października 2011 r.
Dyrektorem Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu jest Pani mgr Anna Kruczek.
Głównym księgowym jest Pani Janina Laszak.

Szczegółowe ustalenia kontroli
1. Unormowania wewnętrzne.
Od dnia l stycznia 2011 r. zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce określa
zarządzenie Dyrektora Miejskiego Żłobka z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Politykę rachunkowości opracowano zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, póz. 1223 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, póz. 861).

2. Stanowisko głównego księgowego.
Od dnia l września 2004 r. na stanowisku głównego księgowego w wymiarze !/2 etatu
zatrudniona jest Pani Janina Laszak. Wyżej wymieniona posiada kwalifikacje wymagane
do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego określone w art. 54 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.).
W aktach osobowych znajduje się zakres czynności określający odpowiedzialność i
uprawnienia głównego księgowego podpisany dnia 01.09.2004 r.
3. Kontrola wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz
pracy.
Poddano kontroli listy płac za m-c sierpień 2011 r i wrzesień 2011 r.
Nr listy płac

Data sporządzenia
listy płac

Liczba pracowników Kwota
wynagrodzenia
brutto w zł

1/35

25.08.2011 r.

3

9.551,30

2/36

25.08.2011 r.

7

15.100,00

3/37

25.08.2011 r.

10

16.828,40

Ogółem za m-c
sierpień 2011 r.

41.479,70
27.09.2011 r.

3

10.167,30

3/41

10

18.728,40

2/42

9

17.268,00

1 40

Ogółem za m-c
wrzesień 2011 r.

46.163,70

Zasady wynagradzania pracowników Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w
Zgierzu obowiązujące od dnia 4 kwietnia 2011 r. zawarte są w następujących przepisach
prawnych:
- ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
póz. 1458),
- ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
póz. 235 z późn. zm.)
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, póz. 398 z późn. zm.),
- regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w
Zgierzu wprowadzonego zarządzeniem dyrektora Nr 3/IY/2011 z dnia 04.04.2011 r. oraz
zarządzeniem Nr 7/1X72011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do
Regulaminu wynagradzania:
- załącznik nr l do ww. zarządzenia określa tabelę stanowisk pracowniczych i kategorie
zaszeregowania oraz minimalne i maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego,

- załącznik nr 2 do ww. zarządzenia określa tabelę dodatków funkcyjnych,
- załącznik nr 3 do ww. zarządzenia określa regulamin premiowania pracowników.
W wyniku kontroli stwierdzono, że wymiary uposażeń pracowników Miejskiego Żłobka
w Zgierzu zostały sporządzone zgodnie z wyżej wyszczególnionymi przepisami, listy
płac zostały sporządzone zgodnie z wymiarami uposażeń, były sprawdzane pod
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez upoważnione osoby oraz
zatwierdzane do wypłaty przez dyrektora jednostki.
Sprawdzono deklaracje rozliczeniowe ZUS DRĄ:
- za m-c sierpień 2011 r. - składki w wysokości 16.449,90 zł odprowadzono dnia
30.08.2011 r. wyciąg bankowy nr 110,
- za m-c wrzesień 2011 r. - składki w wysokości 18.181,10 zł odprowadzono dnia
28.09.2011 r. wyciąg bankowy nr 126.
W wyniku kontroli stwierdzono, że do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi
składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy zapłacono terminowo i
zgodnie z deklaracjami DRĄ ZUS za ww. miesiące.
Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych były przekazywane do Urzędu
Skarbowego w Zgierzu terminowo.
W Miejskim Żłobku w Zgierzu na dzień 30.09.2011
pracowników, tj. 21,25 etatów.

r. było zatrudnionych 22

Sprawdzono poprawność ustalenia kategorii zaszeregowania i wysokości wynagrodzenia
zasadniczego dla sześciu wybranych losowo pracowników:
1. dyrektor Żłobka
wynagrodzenie zasadnicze 2.820,00 zł wg XVIII kat.
zaszeregowania,
2. główny księgowy 1A et. - wynagrodzenie zasadnicze 1.275,- zł wg XVI kat.
zaszeregowania,
3. starszy opiekun - wynagrodzenie zasadnicze 1.580,00 zł wg VIII kat. zaszeregowania,
4. starsza pielęgniarka - wynagrodzenie zasadnicze 1.670,00 zł wg VIII kat.
zaszeregowania,
5. szef kuchni - wynagrodzenie zasadnicze 1.540,00 zł wg VII kat. zaszeregowania,
6. sprzątaczka - wynagrodzenie zasadnicze 1.390,00 zł wg I kat. zaszeregowania.
Powyższe stanowiska i kategorie zaszeregowania oraz kwoty wynagrodzenia
zasadniczego są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, póz. 398 z poźn.
zm.) i Regulaminem wynagradzania.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Sprawdzono prawidłowość naliczenia na rok 2011 odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych w wysokości 21.331,63,- zł.
planowana przeciętna liczba etatów w roku 2011

- 19,5 etatów

Naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2011.
1.093,93 zł x 19,5 et. =21.331,63 zł
Środki pieniężne na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu socjalnego przekazano:
- dnia 28.03.2011 r. kwotę 4.000,0 zł wyciąg bankowy nr 42,
- dnia 19.05.2011 r. Kwotę 11.520,13 zł wyciąg bankowy nr 67,
- dnia 28.09.2011 r. kwotę 5.811,50 zł wyciąg bankowy nr 126.
W wyniku kontroli stwierdzono, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
naliczono zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, póz. 335 z późn. zm.) i przekazano na wyodrębniony
rachunek bankowy funduszu socjalnego zgodnie z terminem określonym w art. 6
powyższej ustawy.
5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Ewidencja finansowo-księgowa od dnia l stycznia 2011 r. prowadzona jest przy
zastosowaniu programu komputerowego Księgowość Optivum Firmy Yulcan.
W celu sprawdzenia poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych kontroli poddano
dowody księgowe za m-c wrzesień 2011 r. Kontrolę przeprowadzono pod kątem
prawidłowości ewidencji księgowej w zakresie kwot transakcji, okresu księgowania i
wskazania podziałek klasyfikacji budżetowej.
W wyniku kontroli stwierdzono, że na dowodach księgowych-fakturach brak wskazania
odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej - paragraf u wydatków.
W celu sprawdzenia, czy wydatki są prawidłowo przypisywane do właściwego paragrafu
szczegółowej kontroli poddano wydatki za m-c wrzesień 2011 r. w paragrafach: 3020,
4210 i 4700.
W wyniku kontroli stwierdzono:
- w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ujęto fakturę nr 394/2011 z
dnia 16.09.2011 r. wystawioną przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Zgierzu na
ogólną kwotę 494,28 zł, w tym za wodę 154,53 zł i za ścieki 339,75 zł. Powyższy wydatek
powinien być ujęty w § 4260 - zakup energii (woda) i w § 4300 - zakup usług
pozostałych (ścieki),
- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ujęto wydatek w kwocie 479,00 zł z tytułu
zakupu art. spożywczych, wydatek ten powinien być zaksięgowany w § 4220 - zakup
środków żywności,
- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ujęto wydatek w kwocie 497,31 zł za
zakup odzieży dla pracowników (faktura VAT nr FS-815/09/2011 z dnia 15.09.2011 r.
wystawiona przez Firmę Handlowo Usługową PRO-DENT Handzlówka 5a), wydatek
ten powinien być zaksięgowany w § 3020
wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń,
- w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej ujęto
wydatek z tytułu przeglądu gaśnic w kwocie 386,53 zł (faktura VAT nr FA/104/2011 z

dnia 20.09.2011 r. Przez PPROFIPOŻ s.c. w Zgierzu) , zapłata składek PZU w kwocie
111,00 zł. Powyższe wydatki powinny być zaksięgowane odpowiednio w § 4300 kwota
386,53 złiw§ 4010 kwota 111,00 zł.
W związku z powyższym wydatki w poszczególnych paragrafach wykazywane w
sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych nie odzwierciedlały stanu
faktycznego.
Zgodnie z zapisami art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe uznaje
się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
W trakcie trwania kontroli główna księgowa dokonała stosownych księgowań
korygujących i złożyła korektę sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.10.2011 r.

6. Sprawozdawczość budżetowa.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych samorządowej jednostki
budżetowej od początku roku do dnia 30.09.2011 r.
W sprawozdaniu wykazano dochody wykonane i dochody otrzymane w kwocie
83.000,00 zł i saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty w kwocie 648,37 zł
Zgodnie z ewidencją księgową na dzień 30.09.2011 r. dochody wykonane i otrzymane
stanowiły kwotę 83.648,37 zł (strona Wn konta 130-002 Rachunek bieżący jednostek
budżetowych-subkonto dochodów) i należności budżetowe wynosiły 535,00 zł (saldo
konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych).
W sprawozdaniu wykazano kwotę dochodów budżetowych odprowadzonych do budżetu
miasta, a nie kwotę faktycznie wykonanych dochodów budżetowych przez jednostkę.
Sprawozdania budżetowe należy sporządzać zgodnie z ewidencją księgową i instrukcją
sporządzania sprawozdań budżetowych zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów z
dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, póz. 103).
Sprawozdanie Rb-27S na dzień 31.10.2011 r. Sporządzono prawidłowo i zgodnie z
ewidencją księgową.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej
jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 30.09 2011 r.
Sprawozdanie sporządzono zgodnie z ewidencją księgową, ale z powodu
nieprawidłowej
ewidencji wydatków w poszczególnych paragrafach, wydatki nie
odzwierciedlały stanu faktycznego.
Skorygowane sprawozdanie Rb-28S na dzień 31.10.2011 r. jest zgodne z ewidencją
księgową i wydatki w poszczególnych paragrafach są zgodne ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na
koniec III kwartału 2011 roku.
W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N3.2 wykazano nieprawidłową wartość depozytów na
żądanie i w wierszu N5.3 kwotę należności pozostałych.
W wierszu N3.2 depozyty na żądanie wykazano kwotę 4.751,72 zł (stan rachunku
bankowego-subkonto wydatków), stan środków pieniężnych na rachunkach bieżących
jednostki wynosił 5.403,43 zł, w sprawozdaniu nie wykazano środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki-subkonto dochodów w wysokości
651,71 zł.
W wierszu N5.3 należności z innych tytułów wykazano kwotę 800,00 zł, w pozycji tej
należało wykazać kwotę 1.000,00 zł - saldo konta 234-002 - wypłacona zaliczka.
Sprawozdanie Rb-N należy sporządzać zgodnie z ewidencją księgową i instrukcją
sporządzania sprawozdań zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie
operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, póz. 247).
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i
poręczeń wg stanu na koniec III kwartału 2011 r.
Na dzień 30 września 2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, w sprawozdaniu
prawidłowo wykazano zerowy stan zobowiązań.

7. Gospodarka kasowa
Obowiązki kasjera powierzono Pani Wioletcie Włodarczyk zatrudnionej na stanowisku
starszego intendenta. Do zakresu czynności wprowadzono aneksem z dnia 26.03.2001 r.
zapis o odpowiedzialności za powierzone pieniądze i czeki.
Sprawdzono udokumentowanie zapisów księgowych po stronie
przychodów i rozchodów w następujących raportach kasowych:

Nr raportu
kasowego

Za okres

Przychód w zł

Rozchód w zł

Stan
końcowy zł

24

01.09-9.09.2011 r.

1.871,46

1.871,46

0

25

09.09-20.09.2011 r.

2.886,88

2.886,88

0

26

20.09-30.09.2011 r.

2.577,04

2.577,04

0

W wyniku kontroli powyższych raportów kasowych stwierdzono:
•

raporty kasowe były sporządzane na bieżąco za okresy dekadowe,

przychody i rozchody zostały udokumentowane dowodami źródłowymi,
•

dowody kasowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym przez upoważnione osoby oraz zatwierdzone do zapłaty przez
dyrektora jednostki,

•

na przychodowych dowodach kasowych nanoszona była numeracja raportów
kasowych i pozycja przychodu,

•

na rozchodowych dowodach księgowych nie nanoszono nr raportu kasowego
oraz kolejnej pozycji z raportu na poszczególne rachunki wyszczególnione w
zestawieniu zbiorczym,

•

prawidłowość sporządzania raportów kasowych sprawdzona była przez głównego
księgowego. Raporty kasowe posiadały podpisy osoby sporządzającej (kasjera) i
osoby kontrolującej (głównego księgowego),

•

na dowodach księgowych -fakturach, rachunkach brak dekretacji i wskazania
klasyfikacji budżetowej.

8. Kontrola operacji bankowych.
Sprawdzono udokumentowanie operacji bankowych z konta podstawowego nr 98 8783
004 0021 6313 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Zgierzu za okres od l września 2011 r.
Do 30 września 2011 r.
Saldo
początkowe

Przychód

Saldo
końcowe

Rozchód

Nr wyciągu
bankowego

Data

113

02.09.2011 r.

11.884,95

~

959,92

10.925,03

114

05.09.2011 r.

10.925,03

—

1.032,21

9.892,82

115

06.09.2011 r.

9.892,82

—

911,54

8.981,28

116

13. 09.20 11 r.

8.981,28

--

2.876,51

6.104,77

117

14.09.20 11 r.

6.104,77

47,00

1.212,54

4.939,23

118

16.09.20 11 r.

4.939,23

—

967,36

3.971,87

119

19.09.20 11 r.

3.971,87

10.000,00

1.301,51

12.670,36

120

20.09.2011 r.

12.670,36

—

976,31

11.694,05

121

21.09.2011 r.

11.694,05

—

1.780,84

9.913,21

122

22.09.2011 r.

9.913,21

—

341,93

9.571,28

123

23.09.2011 r.

9.571,28

55,50

—

9.626,78

124

26.09.20 11 r.

9.626,78

—

519,6

9.107,18

125

27.09.2011 r.

9.107,18

57.923,00

32.150,29

34.879,89

126

28.09.2011 r.

34.879,89

55,50

29.432,55

5.502,84

127,13

30.09.2011 r.

5.502,84

6,70

757,82

4.751,72

W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie operacje bankowe zostały
udokumentowane. Dokumenty księgowo-finansowe zostały sprawdzone pod względem
merytorycznym, formalno-rachunkowym przez upoważnione osoby oraz zatwierdzone
do zapłaty przez dyrektora jednostki. Część dowodów księgowych nie zawierała
dekretacji oraz wskazania klasyfikacji budżetowej.
Zgodnie
zawierać
księgach
księgach

z art. 21 ust. l pkt 6 ustawy o rachunkowości dokument księgowy powinien
co najmniej stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w
rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w
rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Na tym kontrolę zakończono.
Niniejszy protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.
Do ustaleń zawartych w protokóle, jak też do sposobu jej przeprowadzenia nie wnoszę
zastrzeżeń.
Jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do zawartych w
protokóle ustaleń w terminie 7 dni od daty podpisania.
Zgierz, dnia 23 listopada 2011 r.
Kontrolujący

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
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mgr Anna Kruczek

