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Pan
mgr Marcin Staniczek
Dyrektor Miejskiego ośrodkaSportu
iRekreacji
WYSTĄP!ENIE PoKoNTRoLNE
KontrolapŻeprowadzonaW MiejskimośrodkuSportui Rekreacjiw Tychachw dniachod
14'11'2012r. do 30.11'2012|' pŻez mgr Annę Cofała,nacze|nikaWydziałuKontro|iUrzędu
Miasta Tychy oraz mgr Dorotę Rusin, inspektoraWydziałuKontroliUrzędu Miasta Tychy na
podstawieupowainieniaoraz prolongatynr DUK.1711.8.2012
z dnia 12.11.2012r. i 26.11.2012
r. wydanych pzez Prezydenta Miasta Tychy, vlykazałanaruszenia forma|ne i merytoryczne
w dokumentacjipoddanejkontroli.
Usta|enia kontro|izawańe zostały w Protoko|e kontro|iz dnia 15,01.2013 r., ktÓrego
jeden egzemp|az pozostawiono W kontrolowanejjednostce. Po uwzg|ędnieniuniektorych
zastrzeŻeńdo protokołuprzedstawionychprzez MosiR w dniach 25'01'2013 r' i 29.01.2013r',
stwierdzasię, że:
A. Za najpoważniejsze nieprawidłowościuznać na|eży:
A.1. Brak zgodnościzapisów międzyzestawieniemobrotów i sa|d - wydatki,strona Ma konta
130 - a sprawozdaniem rocznym RB-28s spoządzonym na dzień 31J22010 r. Błędy
popełnionow wyniku niestosowaniatechnicznegozapisu ujemnego,a więc nieznajomoŚci
Rozpoządzenia Ministra Finansów z dnia 5 |ipca 2010 r., w sprawie szczegó|nych zasad
rachunkowościoraz p|anów kont d|a budżetu państwa, budietow jednostek samoządu
jednostek budżetowych,samorządowychzakładowbudżetowych,państwowych
terytoria|nego,
funduszy ce|owych o|az państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicamiRzeczypospolitejPolskiej.
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A.2. Brak zgodnoŚci zapisow międzyzestawieniemobrotów i sa|d - wydatki,strona Ma konta
130 - a sprawozdaniem rocznym RB-28s spoządzonym na dzień 31.12.2011 r. Błędy
popełniono W wyniku dokonania przeksięgowań dotyczących konta 130 po złoieniu
sprawozdania(czylipo 4.04.2012r.).
A.3. Pzeznaczenie dochodów uzyskiwanychprzez MosiR z tytułuopłatyeksp|oatacyjnej,
wg
umowyzawańej zPEC Sp. z o.o.,na wydatkiponoszonew MoSiR.
A.4. Podaniew sprawozdaniuRb-34 za2011 r. błędnegosa|dapoczątkowego.
A.5. Liczne błędypopełniane
w k|asyfikowaniu
wydatkówna poszczegolnychparagrafach.
A.6. Liczne błędypopełnianepzy księgowaniuna poszczególnychkontach (m.in. 13o,221,
013' 020) _ zwłaszczaniedopuszcza|nesą błędyna koncie 130, mającymodzwiercied|enie
w sprawozdaniachfinansowych.
A.7. Roz|iczenieza|iczkipzed datąjej otzymania.
A.8. Liczne błędy w k|asyfikacjiwydatkóW przyporządkowanychdo niewłaściwego
rejestru
(dochodów własnych zamiast budżetu i odwrotnie). obowiązek poprawnej dekretaĄi oraz
zatwierdzeniazgodnościforma|nej,rachunkowejoraz merytorycznejwynika z przepisów ustawy
o rachunkowości
oraz ustawyo finansachpub|icznych.
A.9. Jednostronneksięgowania.
A.10. Niestosowaniapodziałekk|asyfikacjibudzetowejw niektórychksięgowaniachna koncie
130 (stosowaniepełnejklasyfikacjiobowiązujezarówno w pzypadku wydatkÓwjak i dochodów
ewidencjonowanych
na koncie 130).
A.11. Brak sprawowania nadzoru i kontro|inad dokumentami przez Główną Księgową,
polegającym. in. na ponad rocznym niezweryfikowaniu
sa|da konta bankowego,z którego
wynikałainna kwotaniżz zestawieniaobrotówi sa|d.
A.12. Nierzete|nepzypisywanie kosztow do poszczego|nychobiektów spońowych,w efekcie
czego, nie moŹnausta|ićfaktycznychkosztowponoszonychna tych obiektach.
A.13. Pzykłady niegospodarności:
.

Znaczny wzrost wynagrodzeniaza obsługęprawną (w ko|ejnych|atacho 17ońi o 10%),
pzy zachowaniu niezmienionych warunków umowy.

.

Ponoszenie wysokich kosztów za Wynagrodzenieryczattowe,płatneza Świadczenie
usług w zakresie nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniemkomputerowym,bez
żadnegomonitorowania,
czy wysokość
tej usługijestadekwatnado wykonywanejpracy.

.

Ponoszeniez budżetujednostkiwydatkówza dwa miejscaparkingowe,pomimoŻe pzy
parking.
siedzibiejednostkiznajdujesię bezpłatny
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.

Wystawieniewysokiejoceny GłÓwnejKsięgowejpzez Dyrektorajednostkiw 4 dni po
z poprzedniejkontroli,a następniepzyznanie jej
otzymaniu negatywnegoprotokołu

nagrodyuznaniowej.
p|anowanie
pracowników,
wydatkówna Wynagrodzenia
w efekcieczego
A.14. Nieprawidłowe
jednostkacorocznieuzyskiwała
na wynagrodzeniach
zędu b|isko10%funduszu
,,oszczędności''
płac.
A.15. Brak nadzoru i kontro|inad dokumentamiprzez GłównąKsięgową,po|egającyna
przez8 miesięcybłędnego
księgowania
dokumentuPK dotyczącego
zdjęciaze
,,niezauważeniu''
zł.Dokumentwinien
stanuŚrodkówtnruałych
StadionuMiejskiegona łącznąwańośÓ240.802,29
zostaĆzaksięgowanyjako zmniejszeniemajątkujednostki,a z dokumentacjiprzedstawionej
kontro|ującym
wynikało,iŻ powyzszakwotazostałabłędniezaksięgowanajako zwiększenie
jednostki.
majątku
A.16. Niezap|anowanie
na paragrafie4230,w efekcieczegodoposażenia
ŚrodkÓwfinansowych
na paragratie4210zamiast4230.
apteczekzaewidencjonowano
A.17. Prowadzenie księgowościjednostki w sposÓb niezgodny z zasadami ustawy
o rachunkowościbrakpzejzystoŚci, rzete|ności
dokonywanych
operacji,ponadtobrakkontroli
przezGłÓwną
ze stronyGłównejKsięgowej- pzykłademmożetu byćniemoinośó
wyjaśnienia
Księgowąsa|dana koncie240'
B. Stosownie do postanowień ań. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansachpub|icznych(Dz. U. z 2009 r., Nr 157,poz. 1240),kierujępod adresemPana
Marcina Staniczka DyrektoraMiejskiegoośrodkaSpońu i Rekreacjinastępującewnioski
pokontrolne:
B.1.-B.2. B.4..B.10' B.12, B.14., B.16., B.17. Nakazuję pzestzegaÓ pzepisÓw,
(Dz' U. z2009 r., Nr 157,poz. 1240),ustawy
w szczególności:
ustawyo finansachpub|icznych
(Dz. U. z 2009r.,Nr 152,poz,1223),rozporządzenia
MinistraFinansówz dnia
o rachunkowości
2 marca 2010 r. w sprawie szczegÓłowejk|asyfikacjidochodów,wydatkÓw,pzychodow
pochodzących
(Dz.U. z 2o1or., Nr 38, poz.
i rozchodóworaz środkÓw
ze Źródełzagranicznych
207);rozporządzenia
MinistraFinansówz dnia 5 |ipca2o1o r., w sprawieszczegÓlnychzasad
rachunkowości
oraz p|anów kont d|a budżetupaństwa, budżetowjednostek samoządu
jednostekbudżetowych,
państwowych
terytoria|nego,
samoządowychzakładÓwbudżetowych,
funduszy celowych oraz państwowychjednostek budżetowychmających siedzibę poza
granicamiRzeczypospo|itej
Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 128, poz' 861); rozpoządzenia
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Ministra FinansÓw z dnia 7 grudnia 2010 r' w sprawie sposobu prowadzeniagospodarki
(Dz. U. z2010 r.,
finansowejjednostekbudżetowych
i samoządowychzakładówbudżetowych
Nr 24'1, poz' 1616); rozpoządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie
(Dz. U. z2010 r. Nr20, poz.,t03);
sprawozdawczoŚcibudżetowej
B.3. Nakazuję właściwieewidencjonowaĆi przekazywaÓ w terminie uzyskiwane dochody
budietowena rachunekUzędu MiastaTychy.
B.13. Zgodniez art.44 ustawyo finansachpublicznych(Dz. U. 22009 r. Nr157, po2.1240),
wydatki pub|iczne powinny być dokonywane W sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem
zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zgodnie z art. 68 ustawy
o finansach publicznych,wskazane jednostki winne stosowaÓ kontrolęzarządczą, czy|i ogół
działańpodejmowanychd|azapewnieniarealizacjice|ów i zadan m.in.w sposób oszczędny.
zakresu księgowoŚci,a takżebraku nadzoru
B.11.,B.15.W Świet|etak wie|unieprawidłowościz
i kontro|inad dokumentami,poważne obawy o sytuację finansów MosiR

budzi dalsze

powiezanie obowiązkÓw obecnej Głownej Księgowej. Proszę więc o informację jakie
konsekwencjewyciągnąłPan w stosunku do GłownejKsięgowej oraz jakie zmiany zamieza
Pan wprowadziÓw ce|upoprawysytuacjiw jednostce.
Zgodnie z zapisem s 16 regu|aminupzeprowadzania kontro|i przez pracownikÓw
Wydziału Kontro|i Uzędu Miasta Tychy, który stanowi załącznik do Zaządzenia
nr 0'1511776110
Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.06.2010r., sprawozdanieo sposobie
realizacji wniosków pokontro|nychna|eiy pzedłoŻyćPrezydentowi Miasta Tychy, najpoźniej
w ciągu 14 dni od dnia otzymania niniejszegowystąpienia.
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