\ -----------URZĄD MIASTA ZGIERZA
Biuro Audytu i Kontroli
95·100 Zgierz. ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a
tel. 42 714 3128

BA.l711.5.l5
Protokół
z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu, ul. Tuwima
21 w dniach od 13 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. ( z przerwą

W

okresie od 20.07.2015 r.

do 31.07.2015 r.) przez audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Zgierza - Bożennę Sztuk na
podstawie upoważnienia Nr KU.0052.228.2015

Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 maja

2015 r.

Zakres kontroli:
Kontrola wydatkowania środków przekazanych z budżetu miasta w roku 2014 i 2015.
Kontrola poprawności ewidencji finansowo-księgowej.
Kontrola wynagrodzeń osobowych.

Okres kontroli:
Od 1 stycznia 2014 r. do 30czerwca 2015 r.
Dyrektorem Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu jest Pani mgr Anna
Kruczek.
W okresie kontrolowanym do dnia 22 czerwca 2014 r. obowiązki głównego księgowego
wykonywała Pani Janina Laszak, a od dnia 1 sierpnia 2014 r. na stanowisku głównego
księgowego została zatrudniona Pani Anna Brzozowska.

Szczegółowe ustalenia kontroli

l. Unormowania wewnętrzne.
Od dnia 1 stycznia 2011 r. zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce określa
zarządzenie

nr

10/2010

Dyrektora

Miejskiego

Żłobka

im. Koziołka

Matołka

w Zgierzu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia

zasad (polityki)

rachunkowości:
-

załącznik nr 1 do ww. zarządzenia zawiera opis systemu Księgowość Optivum,

-

załącznik nr 2 do ww. zarządzenia zawiera opis systemu przetwarzania danych i
ich zbiorów,

-

załącznik nr 3 do ww. zarządzenia zawiera wykaz kont księgi głównej oraz zasady
ich funkcjonowania,

-

załącznik nr 4 do ww. zarządzenia określa metody wyceny aktywów i pasywów
oraz ustalania wyniku finansowego,

-

załącznik nr 5 do ww. zarządzenia

określa zasady sporządzania

sprawozdań

finansowych oraz bilansu.
Politykę rachunkowości

opracowano zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości
rozporządzeniem

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

zasad rachunkowości
samorządu
budżetowych,

(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z poźn. zm.) oraz

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek

terytorialnego,
państwowych

jednostek
funduszy

budżetowych,
celowych

samorządowych

oraz

państwowych

zakładów
jednostek

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .(Dz. U. z
2013 r., poz. 289).
Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka
w Zgierzu określa zarządzenie

nr lN/2012

Dyrektora

z dnia 2 maja 2012 r..

Integralną częścią zarządzenia są nw. załączniki, które określają;
-

załącznik nr l - kodeks etyki,

-

załącznik nr 2 - rejestr celów i ryzyk,

-

załącznik nr 3 - kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej dla pracowników i
kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej dla kierownika jednostki,
załącznik nr 4 - oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Powyższe zarządzenie zostało opracowane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późno zm) oraz Komunikatem
Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).
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Dokumentację systemu kontroli zarządczej w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka
stanowią:
-

Regulamin organizacyjny

Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu

zawierający szczegółowy wykaz stanowisk oraz zakres obowiązków,
-

Regulamin pracy Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu określający
porządek wewnętrzny oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy,

-

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka
w Zgierzu określający zasady wynagradzania pracowników,

-

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Żłobka im.
Koziołka

Matołka w Zgierzu określający

zasady gospodarowania

funduszem

socjalnym,
-

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych,

-

Instrukcja

Zarządzania

System

Informatycznym

służącym

zamówień

publicznych

na dostawy,

do przetwarzania

danych osobowych,
-

Regulamin

udzielania

budowlane

o wartości nieprzekraczającej

usługi

i roboty

wyrażonej w złotych równowartości

30000 euro,
-

Regulamin wewnętrznej kontroli finansowej w Miejskim Żłobku im. Koziołka
Matołka w Zgierzu,

-

Zasady prowadzenia rachunkowości w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w
Zgierzu.

2. Stanowisko głównego księgowego
Od dnia 1 września
księgowego
wymieniona

2004 r. do 31 grudnia 2014 r. na stanowisku

w wymiarze
posiadała

głównego księgowego

'h etatu była zatrudniona

kwalifikacje

wymagane

Pani Janina Laszak. Wyżej

do zatrudnienia

L,

poz. 885 z późno zm.). W aktach osobowych

znajduje się zakres czynności określający odpowiedzialność
podpisany

na stanowisku

określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o

finansach publicznych (Dz. U. z 2013

księgowego

głównego

dnia 01.09.2004

i uprawnienia głównego

r. W roku 2014 Pani Janina

Laszak

przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim od dnia 23 czerwca 2014 r. do
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31 grudnia 2014 r. Z dniem 31 grudnia 2014 r., na podstawie porozumienia

stron,

został rozwiązany stosunek pracy z Panią Janiną Laszak.
Od dnia 1 sierpnia 2014 r. na stanowisku głównego księgowego w wymiarze 'li etatu
zatrudniona jest Pani Anna Brzozowska.
Wyżej wymieniona posiadała kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na stanowisku
głównego księgowego
finansach

określone wart.

publicznych.

W aktach

określający odpowiedzialność
01.08.2014

54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

osobowych

znajduje

się zakres

czynności

i uprawnienia głównego księgowego podpisany dnia

oraz potwierdzenie

z dnia 22.07.2014

r. z Punktu

Informacyjnego

krajowego rejestru Karnego w Łodzi przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście
"Nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego".

3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ewidencja finansowo-księgowa

od dnia l stycznia 2011 roku prowadzona jest przy

zastosowaniu programu Księgowość Optivum Firmy Vulcan.
Sprawdzono zestawienie obrotów i sald za m-c grudzień 2014 r. i za m-c czerwiec
2015 r. (załącznik nr 1 i 2).
W wyniku kontroli stwierdzono, że zestawienie obrotów i sald za m-c czerwiec 2015 r
zawiera wymagane elementy określone w art. 18 ust. 1 ustawy o rachunkowości tj:
l) nazwy kont,
2) salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy
i narastająco

od początku

roku obrotowego

oraz salda na koniec

okresu

sprawozdawczego, wyjaśnić
3) sumę

sald

na

dzień

otwarcia

ksiąg

rachunkowych,

obrotów

za

okres

sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec
okresu sprawozdawczego.
Natomiast wydruk zestawienia obrotów i sald za m-c grudzień 2014 r. nie zawiera sald
kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych tj. bilansu otwarcia na dzień l stycznia
2014 r.
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W powyższej

spraWIe główna księgowa złożyła wyjaśnienie

protokołu) - W wydruku komputerowym
pozycja

bilans

otwarcia

z powodu

(załącznik nr 3 do

zestawienia obrotów i sald nie występuje
błędnego

wprowadzenia

bilansu

otwarcia

poleceniem księgowania "PK" bez wybrania w programie księgowym opcji "BO".
Zdarzenie to nie ma wpływu na wysokość obrotów i sald poszczególnych

kont

księgowych na dzień 31 grudnia 2014 r.

4. Sprawozdawczość budżetowa
Sprawozdanie

Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych

samorządowej

jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. (załącznik
nr 4). Plan po zmianach wynosił

1.007.906,00

zł, wydatki wykonane to kwota

968.807,11 zł, stanowiąca 96,12 % planu, w tym:
- wydatki płacowe plus pochodne od płac

786.375,70 zł

- wydatki rzeczowe

158.233,71 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
W wyniku

kontroli

stwierdzono,

że wydatki

24.197,70 zł
realizowano

zgodnie

z planem

finansowym na rok 2014, sprawozdanie sporządzono zgodnie z ewidencją księgową
na koncie

130-001 - Rachunek

wykazano

zgodnie

Niezrealizowane

z

bieżący - subkonto

ewidencją

księgowa

na

wydatków.
kontach

Zobowiązania

rozrachunkowych.

wydatki w kwocie 39.098,89 zł zwrócono do budżetu miasta dnia

31.12.2014 r. wyciąg bankowy nr 165,166.
Sprawozdanie

Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych

samorządowej

jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. (załącznik
nr

5).

Plan

pierwotny

1.039.000,00

zł,

plan

po

zmianach

stanowi

kwotę

1.074.000,00 zł, wydatki wykonane to kwota 506.281,87 zł, stanowiąca 47,14 %
planu, w tym:
- wydatki płacowe plus pochodne od płac

403.963,68 zł

- wydatki rzeczowe

83.568,19 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18.750,00 zł
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W wyniku kontroli

stwierdzono,

że wydatki realizowane

są zgodnie z planem

finansowym na rok 2015, sprawozdanie sporządzono zgodnie z ewidencją księgową
na koncie 130-001 - Rachunek bieżący - subkonto wydatków.
Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r.

2.664,78 zł

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

2.309,58 zł

faktura VAT nr C/947 z dnia 30.06.2015 r. za energię cieplną, termin zapłaty
14.07.2015 r., zapłacono dnia 06.07.2015 r. WB nr 77,
2. RS II Spółka z

0.0.

w Zgierzu

faktura nr 3373/0612015/R

108,00 zł
z dnia 30.06.2015 r. za nieczystości

stałe, termin

zapłaty 07.07.2015 r., zapłacono 07.07.2015 r., wyciąg bankowy nr 77,
3. Centrum medyczne Boruta Spółka z
faktura VAT nr 2/F/ZWU/6/2015

0.0.

w Zgierzu

75,00 zł

z dnia 30.06.2015 r. za badania pracowników,

termin zapłaty 14.07.2015 r., zapłacono 07.07.2015 r. wyciąg bankowy nr 77,
4. PUPH Dźwig-Service Spółka z

0.0.

faktura nr FV/0469/TKl06/2015

w Łodzi

172,20 zł

z dnia 30.06.2015 r. za konserwację dźwigów,

termin zapłaty 14.07.2015 r., zapłacono dnia 14.07.2015

f.

wyciąg bankowy nr 80.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za I półrocze 2015 r. sązgodne
z saldem konta 201 - "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami", zobowiązania
zostały uregulowane terminowo, na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne.

5. Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r.
Dane zawarte w bilansie sporządzonym

na dzień 31 grudnia 2014 r. są zgodne

z ewidencją księgową (załącznik nr 6).

Środki trwale netto na dzień 31.12.2014 r.

45.368,74 zł

- pozycja zgodna z saldem konta 011 -"Środki trwałe" w kwocie 962.227,08 zł
pomniejszonym
916.858,34 zł.

o saldo konta 071-"Umorzenie

środków trwałych w wysokości

Środki pieniężne w banku na dzień 31.12.2014 r.

274,89 zł

- pozycja zgodna z saldami następujących kont:
130 -001 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych-subkonto

wydatków 'O" zł

130-002 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych-subkonto

dochodów "O"zł

135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

274,89 zł

Powyższe salda zostały potwierdzone przez Bank Spółdzielczy w Zgierzu.

Należności na dzień 31.12.2014 r.

2.996,00 zł

- pozycja zgodna z saldem konta
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami

2.996,00zł

pożyczki udzielone pracownikom ze środków funduszu socjalnego

Materiały na dzień 31.12.2014 r.

987,01 zł

- pozycja zgodna z saldem konta 310 - Materiały i spisem z natury artykułów
spożywczych wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.

54.082,67 zł

- pozycja zgodna z saldami następujących kont:
20 l - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

2.800,93 zł

225- Rozrachunki z budżetami

3.872,00 zł

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

16.895,64 zł

231- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

30.514,10 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania

wymagalne.

Powyższe

zobowiązania dotyczyły zakupu energii cieplnej w m-cu grudniu 2014 r.- zapłacono
dnia 15.01.2015 r. WB nr 3 oraz rozrachunków z pracownikami z tytułu dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za rok 2014, które wypłacono w ustawowym terminie tj. do
dnia 31 marca 2015 r.

6. Kontrola operacji bankowych
Sprawdzono udokumentowanie

operacji bankowych z konta podstawowego

nr 98

8783 0004 0021 6313 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Zgierzu za okres od 1 maja
2014 r. do 31 maja 2014 r , od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i od dnia
1 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Nr PK

Nr
wyciągu
bankowego

Data

Saldo
początkowe
w zł

Przychód

Rozchód

w zł

w zł

Saldo
końcowe
w zł

Za m-c maj 2014 r.
227/14

55

02.05.2014 r.

21.909,10

111,00

-----

22.020,10

230/14

56

06.05.2014

f.

22.020,10

-----

94,24

21.925,86

232/14

57

07.05.2014 r.

21.925,86

-----

6.507,22

15.418,64

235/14

58

08.05.2014 r.

15.418,64

-----

194,34

15.224,30

239/14

59

12.05.2014 r.

15.224,30

-----

1.193,19

14.031,11

244/14

60

13.05.2014 r.

14.031,11

-----

548,41

13.482,70

246/14

61

15.05.2014 r.

13.482,70

------

924,29

12.558,41

248/14

62

16.05.2014 r.

12.558,41

-----

155,32

12.403,09

251/14

63

20.05.2014 r.

12.403,09

------

663,46

11.739,63

256/14

64

21.05.2014 r.

11.739,63

12.000,00

1.437,62

22.302,01

257/14

65

22.05.2014 r.

22.302,01

------

12.139,43

10.162,58

260/14

66

23.05.2014 r.

10.162,58

------

750,93

9.411,65

263/14

67

27.05.2014 r.

9.411,65

65.000,00

34.112,81

40.298,84

267/14

68

29.05.2014 r.

40.298,84

------

23.542,91

16.755,93

268/14

69

30.05.2014 r.

16.755,93

663,46

946,90

16.472,49

272/14

70

31.05.2014 r.

16.472,49

6,88

-----

16.479,37

Za m-c grudzień 2014 r.
616/14

148

02.12.2014 r.

23.744,11

120,00

---.--

23.864,11

617/14

149

03.12.2014 r.

23.864,11

-.---

2.520,67

21.343,44

618/14

150

04.12.2014 r.

21.343,44

-----

1.123,81

20.219,63

620/14

151

05.12.2014 r.

20.219,63

55,50

-----

20.275,13

622/14

152

09.12.2014 r.

20.275,13

------

7.222,10

13.053,03

623/14

153

10.12.2014 r.

13.053,03

-----

634,08

12.418,95

629/14

154

11.12.2014 r.

12.418,95

94,00

1.686,54

10.826,41

631/14

155

12.12.2014 r.

10.826,41

190,75

------

11.017,16

632/14

156

15.12.2014 r.

11.017,16

50.000,00

476,73

60.540,43

635/14

157

16.12.2014 r.

60.540,43

------

110,56

60.429,87

637/14

158

17.12.2014 r.

60.429,87

------

817,73

59.612,14

640/14

159

18.12.2014 r.

59.612,14

100.914,09

404,92

160.121,31

651/14

160

22.12.2014 r.

160.121,31

------

1.572,97

158.548,36

658/14

161

23.12.2014 r.

158.548,36

149,98

112.798,41

45.899,91

661/14

162

24.12.2014 r.

45.899,91

------

275,00

45.624,91

667/14

163

29.12.2014 r.

45.624,91

------

984,64

44.640,27

669/14

164

30.12.2014 r.

44.640,27

167,83

259,20

44.548,90

678/14

165,166

31.12.2014 r.

44.548,90

16,43

44.565,33

O

Za m-c czerwiec 2015 r.
265/15

61

02.06.2015 r.

7.817,92

-----

85,40

7.732,52

268/15

62

03.06.2015 r.

7.732,52

-----

947,50

6.785,02

272/15

63

08.06.2015 r.

6.785,02

------

147,87

6.637,15

275/15

64

09.06.2015 r.

6.637,15

------

5.124,79

1.512,36

280/15

65

10.06.2015 r.

1.512,36

------

1.228,45

283,91

288/15

66

15.06.2015 r.

283,91

10.000,00

-----

10.283,91

290/14

67

16.06.2015 r.

10.283,91

-----

2.158,84

8.125,07

295/14

68

17.06.2015 r.

8.125,07

-----

499,43

7.625,64

297/14

69

19.06.2015 r.

7.625,64

------

1.112,05

6.513,59

304/14

70

23.06.2015 r.

6.513,59

------

120,00

6.393,59

308/14

71

24.06.2015 r.

6.393,59

------

630,35

5.763,24

310/14

72

25.06.2015 r.

5.763,24

65.000,00

------

70.763,24

316/14

73

26.06.2015 r.

70.763,24

------

55.714,20

15.049,04

320/14

74

26.06.2015 r.

15.049,04

63,59

85,40

15.027,23

326

75,76

30.06.2015 r.

15.027,23

205,66

1.462,57

13.770,32

W

wyniku

kontroli

udokumentowane.

stwierdzono,

Dokumenty

względem merytorycznym,

że

wszystkie

operacje

księgowo-finansowe

zostały

formalno-rachunkowym

bankowe

zostały

sprawdzone

pod

przez upoważnione osoby oraz

zatwierdzone do zapłaty przez dyrektora Żłobka. Wydatki z tytułu zakupu usługi
odprowadzenia ścieków błędnie klasyfikowano do § 4260 - zakup energii, zamiast do
§ 4300 - zakup usług pozostałych

(faktura nr 2627412015

z dnia 16.06.2015 r.

wystawiona przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Zgierzu na kwotę 499,43 zł,
w tym woda 157,29 zł, ścieki 342,14 zł, całość wydatku
§ 4260).Pozostałe

wydatki

klasyfikowano

zgodnie

zaklasyfikowano

z rozporządzeniem

do

Ministra

Finansów z dnia 2 marca2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków,

przychodów

zagranicznych

i rozchodów

oraz

środków

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053).

pochodzących

Zobowiązania

ze źródeł

były regulowane

terminowo.

7. Gospodarka kasowa
Obowiązki

kasjera

powierzono

Pani

Wioletcie

Włodarczyk

stanowisku starszego intendenta. Umowa o odpowiedzialności
w dniu 23.11.2011 r. - oświadczenie,
materialną

za mienie

Pracodawcy

zatrudnionej

na

materialnej zawarta

że pracownik przyjmuje odpowiedzialność
powierzone

mu

w związku

obowiązkiem

prowadzenia magazynu spożywczego oraz kasy w Miejskim Żłobku podpisane dnia
23.11.2011 r.
Sprawdzono udokumentowanie zapisów księgowych po stronie przychodów i
rozchodów w następujących raportach kasowych:

Nr
raportu
kasowego

Za okres

311D

Przychód w zł

Rozchód w zł

Stan
końcowy zł

01.12-10.12.2014 r.

957,00

957,00

O

31/W

01.12-10.12.2014 r.

1.951,83

1.951,83

O

32/D

10.12-19.12.2014 r.

5.936,00

5.936,00

O

32/W

10.12-19.12.2014 r.

2.504,27

2.504,27

O

33/D

19.12-31.12.2014 r.

2.440,00

2.440,000

O

33/W

19.12-31.12.2014 r.

1.152,47

1.152,47

O

16/D

01.06-10.06.2015 r.

7.496,00

7.496,00

O

16/W

01.06-10.06.2015 r.

1.789,99

1.789,99

O

17/D

10.06-20.06.2015 r.

5.085,00

5.085,00

O

17/W

10.06-20.06.2015 r.

2.085,64

2.085,64

O

18/D

20.06-30.06.2015 r.

1.762,00

1.762,00

O

18/W

20.06-30.06.2015 r.

833,82

833,82

O

W wyniku kontroli powyższych raportów kasowych stwierdzono:
•

raporty kasowe były sporządzane

na bieżąco za okresy dekadowe, odrębnie dla

dochodów i wydatków,
•

przychody i rozchody zostały udokumentowane dowodami źródłowymi,

•

dowody kasowe zostały sprawdzone

pod względem merytorycznym

i formalno-

rachunkowym przez upoważnione osoby oraz zatwierdzone do zapłaty przez dyrektora
jednostki,
•

na dowodach kasowych nanoszono pozycję i numer raportu kasowego,

•

prawidłowość

sporządzania

raportów kasowych sprawdzona była przez głównego

księgowego. Raporty kasowe posiadały podpisy osoby sporządzającej- kasjera i osoby
kontrolującej -głównego księgowego i dyrektora.

8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Sprawdzono prawidłowość naliczenia na rok 2014 odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych w wysokości 24.198,00 zł.

Plan pierwotny na rok 2014 w § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowił kwotę 20.000,00 zł, plan w § 4440 zwiększono o kwotę 4.198,00 zł,
plan po zmianach stanowił kwotę 24.198 zł.
faktyczna przeciętna liczba etatów w roku 2014 - 22,12 etatów
Naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2014
1.093,93 zł x 22,12 et. = 24.197,73 zł
Środki pieniężne na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu socjalnego
przekazano:
- dnia 13.03.2014 r. kwotę 3.000,0 zł wyciąg bankowy

li

5

- dnia 22.05.2014 r. kwotę 12.000,00 zł wyciąg bankowy

li

- dnia 30.09.2014 r. kwotę 8.935,00 zł wyciąg bankowy
- dnia 23.12.2014 r. kwotę 262,70 zł wyciąg bankowy

li

li

11
30/31

36

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, poz. 335 z późno zm.) i przekazano

wyodrębniony

rachunek

bankowy

funduszu

socjalnego

zgodnie

na

z terminem

określonym wart. 6 powyższej ustawy.W końcu roku dokonano korekty naliczenia w
oparciu o faktyczną przeciętną

liczbę zatrudnionych

na podstawie przepisu

§ 1

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie
sposobu ustalania przeciętnej

liczby zatrudnionych

w celu naliczenia

odpisu na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349).

9. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku
Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w żłobku uregulowane zostały następującymi
uchwałami:

-

Uchwała Nr VIII/68111 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 roku w
sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka
objętego opieką w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu.

13

Na mocy powyższej uchwały maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka od
dnia 1 września 2011 r. ustalono na poziomie 126,00 zł miesięcznie,

-

Uchwała Nr VIII/66111 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 roku w
sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za pobyt dziecka w
Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu
Na mocy powyższej uchwały ustalono od dnia 1 września 2011 r. opłatę
miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 100,00 zł, oplata za
drugie i kolejne dziecko wynosi 50,00 zł,

-

Uchwała Nr VIII/67/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 roku w
sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Miejskim
Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu,
Na mocy powyższej uchwały ustalono od dnia 1 września 2011 r. opłatę za
przedłużony pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 10,00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę

Sprawdzono odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku za miesiąc czerwiec 2015 r.
Z każdym rodzicem zawierana jest umowa cywilnoprawna w sprawie korzystania
z usług Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu.

Wpłaty przyjmowane są na kwitariusz K-103 oraz rejestrowane są przy zastosowaniu
kasy fiskalnej. Sprawdzono kwitariusz przychodowy K-103 od nr 4173148 do nr
4173238 - wpłaty wg powyższych dokumentów stanowiły kwotę 14.124,00 zł, w tym:
- czesne za pobyt dziecka

8,900,00 zł

- odpłatność za wyżywienie

5.129,00 zł

- zaległa odpłatność za m-c maj 2015 r.

95,00 zł

Odpłatność za pobyt dziecka ustalono zgodnie z ustalonymi opłatami wynikającymi
z ww. uchwał, wpłaty zostały ujęte w raportach kasowych po stronie przychodów oraz
odprowadzone do banku na konto dochodów Żłobka:
-

raport kasowy nr 16/D za okres od 01.06-10.06.2015 r. -7.496,00

zł

(kwitariusz przychodowy od m 4173148 do m 4173193),
-

raport kasowy m 17/D za okres od 10.06-20.06.2015 r. - 5.085,00 zł
(kwitariusz przychodowy od m 4173194 do m 4173224),

-

raport kasowy m 18/D za okres od 20.06-30.06.2015 r. - 1.543,00 zł
(kwitariusz przychodowy od m 4173225 do m 4173238).

10. Kontrola wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne i
fundusz pracy.
Za prawidłowość

i kompletność

akt osobowych

pracowników

odpowiedzialność

ponosi dyrektor Pani Anna Kruczek, a za sporządzanie dokumentów dotyczących
wypłat wynagrodzeń Pani Anna Brzozowska - główny księgowy.
Według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka
w Zgierzu zatrudnionych było 2S pracowników co stanowi 24 etaty.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka
w Zgierzu

zatrudnionych

jest

23 pracowników

co stanowi

22,25

etaty,

na

następujących stanowiskach
-

dyrektor - kat. zaszeregowania XVIII - wynagr. zasadnicze 2.820,- zł

-

główny księgowy Y2 et. - kat. zaszeregowania XVI - wynagr. zasadnicze 1.420,- zł

-

starszy intendent - kat. zaszeregowania VI - wynagr. zasadnicze 1.790,- zł

-

starsza pielęgniarka - kat. zaszeregowania VIII - wynagr. zasadnicze 1.780,- zł

-

starszy opiekun - kat. zaszeregowania VIII - wynagr. zasadnicze 1.700,- zł

-

starszy opiekun - kat. zaszeregowania VIII - wynagr. zasadnicze 1.580,- zł

-

opiekun (9 etatów) - kat. zaszeregowania VI - wynagr. zasadnicze 1.620,- zł

-

opiekun - kat. zaszeregowania VI - wynagr. zasadnicze 1.500,- zł

-

szef kuchni - kat. zaszeregowania VII - wynagr. zasadnicze 1.660,- zł

-

starsza kucharka - kat. zaszeregowania VI - wynagr. zasadnicze 1.600,- zł

-

starszy konserwator % et. - kat. zaszeregowania VI - wynagr. zasadnicze 1.220,-zł

-

sprzątaczka (2 et.) - kat. zaszeregowania I- wynagr. zasadnicze 1.550,- zł

-

sprzątaczka (2 et.) - kat. zaszeregowania I - wynagr. zasadnicze 1.510,- zł

Powyższe

stanowiska

i kategorie

zaszeregowania

oraz

kwoty

wynagrodzenia

zasadniczego są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009

y

I .

f.

w

sprawie

wynagradzania

pracowników

Regulaminem

samorządowych

wynagradzania.
Od

1 stycznia

pracowników

2015

r. wprowadzono

średnio o 120 zł na etat.

podwyżki

wynagrodzeń

zasadniczych

23 września 2014 r. Dyrektor Żłobka

skierowała pismo do Prezydenta z zapytaniem, czy istnieje możliwość zaplanowania
w budżecie placówki na rok 2015 podwyżek płac dla pracowników.
odpowiedź pozytywną z zastrzeżeniem,

Otrzymała

że zobowiązana jest do zachowania zasad

określonych w zarządzeniu Prezydenta w sprawie założeń do budżetu na rok 2015.
Listy płac sporządzane są przy zastosowaniu programu EXCEL.

Poddano kontroli

niżej wyszczególnione listy płac za m-c grudzień 2014 r. i czerwiec 2015 r.

Nr listy
płac

59

60

Data
sporządzenia
listy plac i
wypłaty
23.12.2014 r.

23.12.2014 r.

Liczba
pracowników

Kwota
wynagrodzenia
brutto w zł

Rodzaj wynagrodzenia

4

17.262,04 Administracja - wynagrodzenie za
m-c grudzień 2014 r. , w tym
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
6.693,44 zł,

11

19.030,11 Obsługa - wynagrodzenie za m-c
grudzień 2014 r.

61

23.12.2014 r.

10

18.715,00 Opiekunki - wynagrodzenie za m-c
grudzień 2014 r.

64
65
66

23.12.2014 r.
23.12.2014 r.
23.12.2014 r.

2

11.535,32 Wypłata nagród jubileuszowych

1

12.583,98 Wypłata odprawy emerytalnej

3

3.500,00 Administracja - wypłata rocznych
nagród

67
68

23.12.2014 r.
23.12.2014 r.

8

6.630,00 Obsługa - wypłata rocznych nagród

10

8.080,00 Opiekunki - wypłata nagród

16

rocznych
Ogółem
za m-c
grudzień
2014 r.

97.336,45

26.06.2015 r.

27

10.249,80 Administracja - wynagrodzenie za

3

m-c czerwiec 2015 r.
26.06.2015 r.

28

14.931,80 Obsługa - wynagrodzenie za

8

m-c czerwiec 2015 r.
26/06.2015 r.

29

14

21.477,20

Opiekunki - wynagrodzenie za m-c
czerwiec 2015 r.

Ogółem
za m-c
czerwiec
2015 r.

46.658,80

Zasady wynagradzania

pracowników

Miejskiego

Żłobka nn. Koziołka Matołka w

Zgierzu zawarte są w następujących przepisach prawnych:
- ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych

(Dz. U. z

2014 r. poz. 1202),
- ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1457)
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786),
- regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka
w Zgierzu wprowadzonego zarządzeniem dyrektora Nr 3/IV/2011 z dnia 04.04.2011 r.
oraz zarządzeniem Nr 7/IX/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian do Regulaminu wynagradzania:
- załącznik nr 1 do ww. zarządzenia
kategorie

zaszeregowania

zasadniczego,

określa tabelę stanowisk pracowniczych

oraz minimalne

i maksymalne

kwoty wynagrodzenia

i

- załącznik nr 2 do ww. zarządzenia określa tabelę dodatków funkcyjnych,
- załącznik nr 3 do ww. zarządzenia określa regulamin premiowania pracowników.
W wyniku kontroli stwierdzono,
Żłobka

w Zgierzu

przepisarm,
sprawdzane

zostały

że wymiary uposażeń pracowników

sporządzone

zgodnie

listy płac zostały sporządzone
pod

względem

z wyżej

Miejskiego

wyszczególnionymi

zgodnie z wymiarami uposażeń, były

merytorycznym

i

formalno-rachunkowym

przez

upoważnione osoby oraz zatwierdzane do wypłaty przez dyrektora jednostki.
Sprawdzono deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA:
- za m-c grudzień 2014 r. - składki w wysokości 23.327,82 zł odprowadzono dnia
23.12.2014 r. wyciąg bankowy nr 161,
- za m-c czerwiec 2015 r. - składki w wysokości 15.587,18 zł odprowadzono dnia
26.06.2015 r. wyciąg bankowy m 73.
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 DRA ZUS za ww. miesiące.
Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych były przekazywane do Urzędu
Skarbowego w Zgierzu terminowo:

Prawidłowość naliczania i wypłacania nagród jubileuszowych

W okresie od l stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wypłacono dwie nagrody
jubileuszowe w wysokości 11.535,32 zł (załącznik nr 7 - wykaz pracowników, którzy
w roku 2014 otrzymali nagrodę jubileuszową)

na podstawie listy płac m 64 z dnia

23.12.2014 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, ze w aktach osobowych pracowników znajdują się
dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia uprawniające do otrzymania nagrody
jubileuszowej.

Wysokość nagrody ustalono i wypłacono zgodnie z obowiązującymi

przepisami - ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1202), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) i
rozporządzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997

f.

w

sprawie

szczególnych

zasad

udzielania

urlopu

wypoczynkowego,

ustalania

i

wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.
U. z 1997 r. Nr 2 poz. 14).

Prawidłowość naliczenia i wypłacenia odpraw emerytalnych

W okresie od l stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wypłacono jedną odprawę
emerytalną

w wysokości

pracownika

(załącznik

li

12.583,98

zł w związku

7) wykaz pracowników,

z przejściem

na emeryturę

którzy w roku 2014 otrzymali

odprawę emerytalną) na podstawie listy płac nr 65 z dnia 23.12.2014 r.

W wyniku kontroli stwierdzono,

że odprawę emerytalną naliczono

wypłacono

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawidłowość

naliczania

wypłacania

ekwiwalentów

pieniężnych

za

niewykorzystany urlop wypoczynkowy

W okresie od l stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wypłacono jeden ekwiwalent
pieniężny

za urlop wypoczynkowy

wg listy płac nr 59 z dnia 23.12.2014

r.

w wysokości 6.693,44 zł
Wysokość ekwiwalentu naliczono i wypłacono w prawidłowej wysokości
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany

urlop wypoczynkowy

za lata 2012 (35

godz.), 2013 (104 godz.) i 2014 (104 godz.) wypłacono głównej księgowej w związku
z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31.12.2014 r. na podstawie pisma Dyrektora
Żłobka z dnia 15.12.2014 r.

W wyniku kontroli ustalono, że pracodawca nie udzielał urlopu wypoczynkowego
zgodnie z norma prawną zawartą wart. 161, 163 oraz art. 168 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 1662).
Stosownie do wskazanych unormowań w kodeksie pracy, pracodawca jest obowiązany
udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył
do niego prawo. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.
Nieudzielenie

pracownikowi

urlopu w trakcie roku kalendarzowego,

w którym

pracownik nabył prawo do niego, skutkuje tym, iż nieudzielony urlop wypoczynkowy
przekształca

k

się w tzw. urlop zaległy,

którego

należy

udzielić

pracownikowi

najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego,

o czym stanowi wprost

art. 168 kodeksu pracy.
W powyższej
protokołu),

sprawie

Pani Dyrektor

nieudzielenie

złożyła wyjaśnienie

urlopu wypoczynkowego

(załącznik

głównej księgowej

nr 8 do
zgodnie

z planem urlopów spowodowane było długotrwałą chorobą pracownika oraz zakresem
obowiązków
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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.
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