
                                                                                                           Czeladź, dnia  11.03.2019 r. 

B-ZP.1711.19.2018

                                                                                             Pani

mgr inż. Izabela Penszko

                                                                                             Dyrektor 

                                                                                             Miejskiego Zarządu 

Gospodarki Komunalnej

                                                                                             w Czeladzi

                                                                                          

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Zespół kontrolny Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Czeladź
przeprowadził w dniach od 07.12.2018 r. do 21.12.2018 r. kontrolę planową w Miejskim Zarządzie
Gospodarki Komunalnej (zwanym dalej Zarządem)  w zakresie:

1. Przestrzegania przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość
przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
2. Realizacji zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.
Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym w dniu  30.01.2019 r. 

Stwierdzone  podczas  czynności  kontrolnych  braki  w  zakresie  dokumentacji  inwentaryzacyjnej
będącej jednocześnie w posiadaniu jednostki zostały uzupełnione w dniu 5.02.2019 r. 

Dostarczono zestawienia obrotów i sald generowanych z programu księgowego (niezbędnych do
potwierdzenia  zgodności  sald),   wyciągi  bankowe,  potwierdzenie  dokonania  rozliczenia  różnic
inwentaryzacyjnych  oraz  pozostałą  dokumentację  potwierdzającą  zgodność  przeprowadzonej
weryfikacji sald. 

Uzupełniona dokumentacja została uwzględniona w przedstawionym wystąpieniu.

W wyniku działań kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

1.  Przestrzeganie  przepisów  i  procedur  dotyczących  gospodarowania  mieniem  oraz
prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
Zgodnie z obowiązującym od 2016 r. brzmieniem art. 4 ust. 5 uor kierownik jednostki, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie
rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone
obowiązki  w  zakresie  rachunkowości,  z  wyłączeniem  odpowiedzialności  za  przeprowadzenie
inwentaryzacji w formie spisu z natury zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. 

Jednostki  są  zobowiązane  do  przeprowadzenia  inwentaryzacji  poszczególnych  składników
aktywów i  pasywów zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 3 „Inwentaryzacja”  ustawy o
rachunkowości.  Przepisy  ustawy  określają  zasady  (metody,  zakres,  terminy  i  częstotliwość)
inwentaryzacji składników aktywów i pasywów jednostki (art. 26 uor), a także tryb postępowania
jednostki  w  związku  z  przeprowadzoną  inwentaryzacją  (art.  27  uor).  Z  przepisów  wynika
obowiązek  zarówno  odpowiedniego  udokumentowania,  jak  i  powiązania  z  zapisami  ksiąg
rachunkowych wyników inwentaryzacji. Przepisy nie regulują procedur związanych z organizacją i
sposobem  (techniką)  przeprowadzania  inwentaryzacji,  w  tym  spisu  z  natury,  jest  to  sprawa
wewnętrzna jednostki.
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Jednostka budżetowa ma obowiązek gospodarowania swoim majątkiem w sposób racjonalny i
oszczędny, oraz utrzymywania mienia w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego
zużycia.  W jednostkach budżetowych należy na bieżąco analizować stan majątku ruchomego,
oceniać jego właściwości techniczne oraz dalszą przydatność do użytkowania.

Tryb  gospodarowania  składnikami majątku i inwentaryzacji  oraz zasady odpowiedzialności za
powierzone  mienie  (obecnie  obowiązujące)  zostały  wprowadzone  w  MZGK   Zarządzeniem
Dyrektora  Nr 29/2018 z dnia 29 czerwca  2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki
majątkiem trwałym, inwentaryzacji  majątku i    zasad   odpowiedzialności    za    powierzone
mienie   w  MZGK w Czeladzi.

W zarządzeniu określono m.in. wartość początkową środków trwałych oraz pozostałych środków
trwałych,  odpowiedzialność  za powierzone mienie,  wskazano składniki  majątkowe podlegające
inwentaryzacji ( w tym udzielane pożyczki do których jednostka nie ma uprawnień) i metodę jaka
ma być w tym celu zastosowana, terminy przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, wskazanie
osób zobowiązanych do jej przeprowadzenia,   zadania przewodniczącego i członków komisji. 

Częścią  składową  zarządzenia  są  załączniki  od  wzoru  oświadczenia  o  odpowiedzialności
materialnej do protokołu z rozliczenia wyników inwentaryzacji.

 W  instrukcji  w  sprawie  gospodarki  majątkiem  trwałym,  inwentaryzacji  majątku  i    zasad
odpowiedzialności    za    powierzone    mienie pominięto zapisy wprowadzone Zarządzeniem Nr
23/2013 z 10.12.2013 r. w zakresie sposobu numerowania i przyjmowania do ewidencji środków
trwałych i pozostałych środków trwałych. 

Przeprowadzenie inwentaryzacji :        

Zarządzeniem Nr 68/2017 Dyrektora MZGK z dnia 30 listopada 2017 r. ustalono  przeprowadzenie
inwentaryzacji za rok 2017 (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) Zarządzenie wydano w oparciu o
wniosek głównej  księgowej  jednostki  z  dnia  29.11.2017 r.  oraz  Zarządzenie  Nr  8/2008 z  dnia
10.09.2008  r.   sprawie  gospodarki  majątkiem  trwałym,  inwentaryzacji  majątku  i    zasad
odpowiedzialności    za    powierzone    mienie.

Inwentaryzacją należało objąć następujące składniki majątkowe :

1.  Drogą spisu  z  natury:  środki  trwałe  (z  wyjątkiem tych do  których dostęp jest  utrudniony i
gruntów),  pozostałe środki  trwałe,  wartości  niematerialne i  prawne,  obce środki  trwałe będące
własnością innych jednostek (na odrębnych arkuszach).

2.  W  drodze  spisu  z  natury:  środków  pieniężnych  w  kasie,  gwarancji  bankowych  i
ubezpieczeniowych  złożonych  jako  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umów   w  formie
protokołu kontroli kasy wraz z porównaniem z zapisami w raporcie kasowym. 

3.  W drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów: należności, z wyjątkiem należności
spornych  i  wątpliwych,  publicznoprawnych,  należności  od  pracowników  oraz  osób
nieprowadzących ksiąg rachunkowych, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
(w tym środki pieniężne na lokatach stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów),
własne składniki majątkowe użyczone innym jednostkom.

4.  W drodze weryfikacji  dokumentów z zapisami w księgach:  środki trwałe w budowie,  grunty,
należności  i  zobowiązania  publicznoprawne,  należności  i  zobowiązania  dot.  osób
nieprowadzących ksiąg rachunkowych.

5.  W drodze  spisu  z  natury  i  porównania  stanu  faktycznego  ze  stanem wynikającym z  ksiąg
rachunkowych  : druki  ścisłego zarachowania.

W w/w zarządzeniu powołano 3 osobową komisję inwentaryzacyjną oraz 5 zespołów spisowych i
jeden  zespół  weryfikacyjny.  W  skład  komisji  inwentaryzacyjnej  powołano  osobę  materialnie
odpowiedzialną.

Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji ustalono na 15.01.2018 r.
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Dokumentacja  z  przeprowadzonej  inwentaryzacji  łącznie  z  dokumentami  dostarczonymi  po
podpisaniu protokołu zawiera:

• potwierdzenie salda przesłane przez   ING Bank Śląski  zawierające wykaz 9 rachunków
bankowych, z czego 3 wykazują salda „O”. Główna księgowa w dniu 16.01.2018 r. potwierdziła
pisemnie  zgodność wykazanych sald. W celu potwierdzenia zgodności dołączono Zestawienia
obrotów i sald  za styczeń – grudzień 2017 r. dla konta 130 wraz z wyciągami bankowymi nr 228,
22 i 15, dla konta 135 wraz z wyciągiem bankowym nr 55, dla konta 139 wraz z historią rachunku
za  rok  2017  i  wykazem  kwot  wadiów  i  zabezpieczeń  należytego  wykonania  umowy  oraz
potwierdzenie zgodności salda dotyczącego rachunku PKZP (WB Nr 34) a także sprawozdanie z
działalności PKZP za 2017 r.

•  Oświadczenia  osób  materialnie  odpowiedzialnych  złożone  przed  rozpoczęciem  i  po
zakończeniu inwentaryzacji.

•   Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury sporządzone przez komisję inwentaryzacyjną
zawierające:  datę przeprowadzenia, obszar i przedmiot spisu, ujęcie spisywanych przedmiotów
na 32 arkuszach wskazując, że wszystkie składniki majątku podlegające spisowi zostały ujęte na
arkuszach, nie stwierdzając uchybień w zakresie zabezpieczania i przechowywania mienia.

Do sprawozdania podłączono arkusze spisowe:

1. Środki trwałe – obejmują 7 arkuszy spisowych. Na arkuszu nr 23 ujęto grunty, które podlegają 
weryfikacji. Na arkuszu 29 ujęto budynki i budowle, inne środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe. 
Arkusz spisowy Nr 2 zawiera środki trwałe i pozostałe środki trwałe. Tak przeprowadzony spis 
wykazuje podsumowania na arkuszach niezgodne z wartościami z ewidencji analitycznej. 

2. Pozostałe środki trwałe – spisu dokonano na 21 arkuszach. Spis został przeprowadzony bez
podziału na pola spisowe tzn. z odrębnym podsumowaniem i wykazaniem liczby spisanych pozycji
lecz  w  sposób  ciągły.  Część  wpisów  dokonano  bez  nadania  numeru  porządkowego  a  część
spisanego  wyposażenia  nie  została  wyceniona.  Na  arkuszach  38  i  39  spisano  wartości
niematerialne i prawne.

Wszystkie arkusze zawierają podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej bez podpisów członków
zespołów spisowych (faktycznie wykonujących spis). Wyceny składników majątkowych dokonała
główna księgowa a nie osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji. 

Do w/w sprawozdania dołączono zestawienie tabelaryczne obejmujące grupy środków trwałych,
numer arkusza spisu z natury, wartość według spisu, wartość księgową i wynikające różnice. W
rubryce zawierającej „wartości wg spisu” dopasowano wartości do poszczególnych grup z różnych
wartości arkuszy spisowych.  W przypadku pozostałych środków trwałych wykazano niedobór o
wartości 76.401,36 zł. Zestawienie zostało sporządzone w dniu 15.01.2018 r. i zawiera podpisy
członków  Komisji  Inwentaryzacyjnej,  Głównej  księgowej  oraz  zatwierdzenie  Dyrektora.  Do
dokumentacji dołączono zestawienia obrotów i sald księgi głównej dla konta 011 Środki trwałe i
013 Pozostałe środki trwałe oraz Zestawienie obrotów i sald dla konta 020 Wartości niematerialne i
prawne  oraz  zestawienie  oprogramowania  sporządzone  przez  Centrum   Systemów
Komputerowych.

• Protokół z przeprowadzonej w dniu 29.12.2017 r.  inwentaryzacji  kasy i  druków ścisłego
zarachowania wskazuje: stan środków pieniężnych „0”, 21 bloczków kart drogowych z podaniem
numerów, 2 bloczki opłaty eksploatacyjnej,  dowody wpłaty KP i dowody wypłaty KW  stan „O”.

Obowiązująca w jednostce Instrukcja ewidencji  i  kontroli  druków ścisłego zarachowania została
wprowadzona  zarządzeniem  Dyrektora  Nr  75/2015  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  ze  zmianami
wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 17/2017 z 31 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 62/2017 z
dnia 15 listopada 2017 r. 
Zgodnie z obowiązującymi zapisami do druków ścisłego zarachowania zalicza się:
- karty drogowe
- bloczki opłaty eksploatacyjnej i rezerwacyjnej
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- arkusze spisu z natury
- druki KP i KW
Ewidencja druków prowadzona jest w 1 księdze w podziale na poszczególne rodzaje druków bez
możliwości stwierdzenia ilości przychodowanej, wydanej i stanu końcowego na dany rok.

• Protokół  z  rozliczenia  wyników  inwentaryzacji  sporządzony  przez  Komisję
Inwentaryzacyjną w dniu 15.01.2018 r. potwierdza przeprowadzenie inwentaryzacji w dniach od
1.12.2018  r.  do  15.01.2018  r.  i  dotyczy  środków trwałych  i  pozostałych  środków trwałych.  W
rozliczeniu wskazano stan ewidencyjny i stan spisu z natury środków trwałych (011) w wysokości
3.179.331,30 zł. Stan środków trwałych w używaniu (013)  według ewidencji wynosił 383.097,28 zł,
natomiast  według  spisu  jego  wartość  wyniosła  306.695,92  zł,  wykazując  różnice  (niedobór)  w
wysokości 76.401,36 zł.

 Komisja inwentaryzacyjna po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ustaliła, że „ nie
dokonano  prawidłowego  spisu  z  natury  konta  013  w  związku  z  powyższym  proponuje  się
przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji w roku 2018”.
Dokument został podpisany przez dwóch członków Komisji Inwentaryzacyjnej.
Główna księgowa w opinii  zamieszczonej na protokole wskazała że :
„-  konto 0    – grunty zgodne z ewidencją księgową
-   konto 1       – zgodne z ewidencją księgową
-   konto 020   – wartości niematerialne i prawne zgodne z ewidencją księgową
-   konto 011   – środki trwałe zgodne z ewidencją księgową
-   konto  013   –  pozostałe  środki  trwałe  różnica  76.401,36  zł  wynika  z  faktu  iż  nie  spisano
wszystkich składników mimo iż są one fizycznie na terenie jednostki. W związku z powyższym
proponuję przeprowadzenie sprawdzającej inwentaryzacji dot. pozostałych środków trwałych.”
Dyrektor  pozytywnie  zaopiniował  propozycję  w  odniesieniu  do  powtórnego  przeprowadzenia
inwentaryzacji.  W  dniu  5.02.2018  r.  Komisja  przeprowadziła  powtórny  spis  w  wyniku  którego
dokonano  wyjaśnienia  powstałych  różnic.  Rozliczenie  sporządzono  w  układzie  tabelarycznym
zawierającym  96  pozycji,  numer  ewidencyjny  wynikający  w  księgach  inwentarzowych,  nazwę
wyposażenia,  miejsce  usytuowania  i  wartość.  Zestawienie  zostało  podpisane  przez  członków
komisji, Główną księgową i zatwierdzone przez Dyrektora.

• Protokół  z  inwentaryzacji  przeprowadzonej  metodą  weryfikacji  sporządził  zespół
weryfikacyjny,   został  on  zatwierdzony  tylko  przez  główną  księgową,  bez  określenia  daty
sporządzenia.

W Protokole z weryfikacji  ujęto:

-  konto  011  (środki  trwałe)  -  wykazana  kwota  obejmuje  całość  wartości  środków  trwałych.
Weryfikacją  należało  objąć  jedynie  grunty.  Do  protokołu  dołączono  Decyzję  Nr  2/2009  z
25.06.2009 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd oraz Deklarację na podatek od
nieruchomości  DN-1 za 2017 r.  Nie wystąpiono do Urzędu Miasta o potwierdzenie zgodności
wykazanych danych.

-  konto  020  (wartości  niematerialne  i  prawne)  –  wykazano  wartości  wynikające  z  ewidencji
analitycznej  i  zestawienia  (odniesienie  do  arkuszy  spisowych)  bez  oceny  przydatności  i
wykorzystania oprogramowania w jednostce.

- konto 201 (rozrachunki z odbiorcami i dostawcami) – konto w stosunku do należności winno być
zinwentaryzowane metodą potwierdzenia zgodności salda.  W dokumentacji  jednostki  widnieje
potwierdzenie  salda  przesłane  do  PHU  A.  Chmielewska  z  Wojkowic  na  kwotę  400,91  zł.
Potwierdzenie  przez kontrahenta nastąpiło w dniu 10.01.2018 r. Zobowiązania (jeśli kontrahent nie
wystąpił z pismem o potwierdzenie salda) mogą być zinwentaryzowane metodą weryfikacji.

 Sporządzono  tabelaryczne  zestawienie  wszystkich  kontrahentów z  wykazem  zobowiązań  na
ogólną kwotę 1.285.946,36 zł, należności na kwotę 400,91 zł. Z dołączonego Zestawienia obrotów
i sald dla konta 201  za okres styczeń – grudzień 2017 r.  wynika, że po stronie należności saldo
wynosi 6.000,91 zł, po stronie zobowiązań 1.291.546,36 zł. W piśmie z dnia 5.02.2019 r. Główna
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księgowa wyjaśnia,  że powstała  różnica  wynika z  błędu powstałego w Programie FK.  Błąd w
księgach widnieje od 2010 r.

-  konto  225  (rozrachunki  z  budżetami)  obejmuje  rozliczenie  podatku  dochodowego  od  osób
fizycznych oraz należnego podatku VAT. Dołączono zestawienie tabelaryczne, deklarację roczną
PIT 4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, deklarację VAT 7 dla podatku od towarów i
usług za grudzień 2017 r. oraz księgowe zestawienie obrotów i sald za rok 2017.

- konto 229 ( pozostałe rozrachunki publiczno prawne) zweryfikowano zobowiązania wobec ZUS
wraz   z zestawieniem  obrotów księgowych konta i deklaracją ZUS DRA za miesiąc grudzień
2017r.

-  konto  231 (rozrachunki  z  tyt.  wynagrodzeń)  weryfikacja  dotyczy  naliczonego  dodatkowego
wynagrodzenia rocznego. Dołączono zestawienie obrotów i sald za okres styczeń – grudzień 2017
r. oraz zestawienie w zakresie zobowiązań dla konta 231-1 (umowa o pracę) i 231-3 (dodatkowe
wynagrodzenie roczne).

W Protokole  z weryfikacji wskazano konta 135 (rachunek śr. funduszy specjalnego przeznaczenia)
oraz  konto  139  (inne  rachunki  bankowe  –  zabezpieczenia),  które  inwentaryzuje  się   metodą
potwierdzenia salda. 

Do dokumentacji  dołączono zestawienie inwestycji  rozpoczętych przez MZGK według stanu na
dzień 31.12.2017 r., zawierające 33 pozycje z opisem nazwy  inwestycji, jej wartości i szczegółowy
opis. Wartość inwestycji została wykazana na kwotę 8.810.575,73 zł i jest zgodna z Zestawieniem
obrotów i sald za styczeń-grudzień 2017 r.

Dodatkowo sporządzono Zestawienia obrotów i sald za okres styczeń – grudzień 2017 r. dla konta
071   Umorzenie  środków  trwałych,  072-1  Umorzenie  pozostałych  środków  trwałych  i  072-2
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że:

•  w regulacjach dotyczących gospodarki majątkiem,  inwentaryzacji i odpowiedzialności za
powierzone mienie  wskazano  na inwentaryzację  udzielanych pożyczek (jednostka  nie  posiada
takich uprawnień). Dla środków trwałych poniżej 500,00 zł wskazano na prowadzenie ewidencji
ilościowej  bez  określenia  sposobu  prowadzenia  tej  ewidencji.  Określenie  wyboru  metody
prowadzenia  ksiąg  pomocniczych  dla  poszczególnych  grup  rzeczowych  składników  aktywów
obrotowych  wynika  z  art.17  ust.2  ustawy  o  rachunkowości  (j.t.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.395  ).  W
instrukcji   inwentaryzacyjnej  brak  określenia  precyzyjnych  i jasnych  zasad  dotyczących
odpowiedzialności  za  przeprowadzenie  i  udokumentowanie  procesu  weryfikacji  i  potwierdzenia
sald. 

Braki w zapisach  Instrukcji i nieprzeszkolenie zespołów spisowych miały wpływ na nieprawidłowo
przeprowadzony proces inwentaryzacyjny a w szczególności na spis z natury.

•  w  zarządzeniu  o  przeprowadzeniu  inwentaryzacji  nieprawidłowo  określono  sposób
inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych poprzez spis z natury,

• spis z natury przeprowadzono bez  odrębnego spisu dla środków trwałych i podziału na
pola spisowe. Na arkuszach spisowych widnieją spisane wartości  niematerialne i  prawne oraz
grunty, które podlegają inwentaryzacji poprzez weryfikację z odpowiednimi dokumentami,

• wyceny  arkuszy  spisowych  dokonała  główna  księgowa,  bez  udziału  pracowników
odpowiedzialnych za te czynności,

• brak  arkuszy  spisowych  potwierdzających  przeprowadzenie  spisu  druków  ścisłego
zarachowania.  Ilości  poszczególnych druków wskazano w protokole z  inwentaryzacji  kasy bez
ujęcia arkuszy spisowych, które również podlegają zinwentaryzowaniu.

• brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie inwentaryzacji gwarancji bankowych i
ubezpieczeniowych złożonych w jednostce celem należytego wykonania umowy.
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• w  sporządzonym  protokole  z  weryfikacji  sald  nie  ujęto  odrębnie  gruntów,  brak
potwierdzenia  weryfikacji  kont  071,  072,  234,   080.  Jednocześnie  wykazano  weryfikację  kont
bankowych 135 i 139 (które podlegają metodzie potwierdzenia sald).

2.  Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.

Zalecenia pokontrolne zostały jednostce wydane pismem B-ZP.1711.20.2017 z dnia 9.03.2018 r.
Odpowiedzi udzielono w terminie.

Wydano 5 zaleceń,  zrealizowanych poprzez:

1. Zarządzeniem Nr 19/2018 Dyrektora MZGK z dnia 17.04.2018 r. wprowadzono „Tabelę norm
przydziału  odzieży,  obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej  dla  pracowników
MZGK”. Zgodnie z zapisami § 2 przydzielona pracownikowi odzież, obuwie robocze oraz środki
ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopuszczono
możliwość indywidualnego zakupu odzieży i obuwi roboczego przez pracowników zatrudnionych
na stanowiskach pracy  ujętych w tabeli  przydziału,  opracowanej  jako załącznik  do niniejszego
zarządzenia. W przypadku indywidualnego zakupu MZGK pokrywa koszty zakupu do wysokości:
kurtka ocieplana 250,00 zł, buty zimowe 200,00 zł, kurtka p/deszczowa 140,00 zł, półbuty 100,00
zł (zgodnie z okresem używalności określonym w tabeli). W celu pokrycia kosztów zakupu odzieży
i  obuwia  roboczego  pracownik  przedkłada  imienną  fakturę  zakupu.  Kontroli  zgodności
wypłaconych  refundacji  dokonano  na  podstawie  5  faktur.  W  badanej  próbie  nie  stwierdzono
nieprawidłowości.

2. W dniu 14.04.2018 r. Zarządzeniem Dyrektora Nr 18/2018  wprowadzono procedurę zakupu i
rozchodowania paliwa oraz Tabelę norm spalania dla poszczególnych pojazdów. W opracowanej
procedurze  wskazano:  miejsce  zakupu  paliwa  (sprzedawca  wyłoniony  w  drodze  przetargu
publicznego), sposób potwierdzania ilości  tankowanego paliwa, wskazanie danych zawartych w
dokumencie  WZ  (od  daty  wystawienia  poprzez  dane  identyfikacyjne  pojazdu,  sprzedawcy  i
odbiorcy).  Następnie  wskazano  sposób  rozliczania  otrzymanych  faktur.  Tankowanie  drobnych
sprzętów dokonywane jest przez brygadzistę, który pobiera na podstawie imiennego upoważnienia
paliwo  pd  sprzedawcy.  Rozchodowanie  paliwa  potwierdzane  jest  przez  kierownika  działu  i
brygadzistę  a   kontroli  dokonuje  mistrz  i  kierownik  działu.  Zużycie  paliwa przez  poszczególne
pojazdy  dokumentowane jest  w  kartach  drogowych  lub  raportach  pracy  zgodnie  z  ustalonymi
normami.

Załącznikiem  do  procedury  są  ustalone  normy  zużycia  paliwa  dla  18  pojazdów  w  formie
tabelarycznej  zawierającej  wskazanie  marki  i  modelu  pojazdu,  numeru  rejestracyjnego,  roku
produkcji oraz norm od minimum do maksimum.

W  instrukcji  obiegu,  kontroli  i  archiwizacji  dowodów  finansowo-księgowych,  wprowadzonej
Zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 31 lipca 2018r.  wskazano na opracowanie odrębnej procedury
zakupu  rozchodowania i zużycia  paliwa. Instrukcja obiegu i kontroli  zawiera terminarz obiegu
dokumentów  w  zakresie  transportu  z  ujęciem  zakupu  paliwa  do  samochodów  i  pojazdów
służbowych.

3.   W Zarządzeniu  Nr  29/2018  z  dnia  29.06.2018  r.  dot.  wprowadzenia  Instrukcji  gospodarki
majątkiem trwałym inwentaryzacji  majątku i  zasad odpowiedzialności  za  powierzone  mienie  w
Rozdziale I pkt 14 wskazano, że dla pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 500,00 zł
wystarczająca jest prowadzenie ewidencji ilościowej przez wydział merytoryczny.

Wskazano  jednocześnie,  że  na  dowodzie  zakupu  na  podstawie  którego  dokonano  rozchodu
pozostałych środków trwałych (wyposażenia) należy dokładnie opisać komu przekazano środek do
użytku.  W  szczególnych  przypadkach  wyposażenie  to  jest  wpisywane  do  książeczek
narzędziowych poszczególnych pracowników.

Zakup materiałów w jednostce w celu wykonania danej  usługi, bądź w celu zużycia na własne
potrzeby odbywa się  sukcesywnie  i  nie ujmuje się w ewidencji  magazynowej.  Podstawę ich
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przyjęcia stanowi jedynie faktura . Materiały nie stanowią jednolitej grupy i nie podlegają ewidencji
ilościowej odrębnie dla każdego asortymentu.

4.   Zarządzeniem Nr 31/2018 Dyrektora MZGK w Czeladzi z dnia 4 lipca  2018 r. wprowadzono w
życie politykę rachunkowości z dniem podpisania. Wykonanie Zarządzenia powierzono Głównemu
księgowemu  jednostki  oraz  pracownikom,  którzy  bezpośrednio  wykonują  obowiązki  objęte
procedurami i zasadami określonymi w polityce rachunkowości.

Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości  zawiera m.in.
rozwiązania dotyczące:

a/ wyboru roku obrotowego (rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia) i wchodzących w jego
skład okresów sprawozdawczych (poszczególne miesiące), okresy kwartalne (m.in. sprawozdania
Rb-Z i Rb-N), okresy półroczne oraz roczne,

b/ sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

c/  systemu  służącego  ochronie  danych  i  ich  zbiorów,  w  tym  dowodów  księgowych,  ksiąg
rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, 

d/ metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 

5/ Zagadnienie inwentaryzacji sprawdzono szczegółowo  w części  I Protokołu - Przestrzeganie
przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i
rozliczania inwentaryzacji.

Podsumowanie

Inwentaryzacja  to  zespół  czynności  zmierzających  do  ustalenia  lub  sprawdzenia
rzeczywistego stanu składników majątkowych.  Jest jedną z form kontroli wewnętrznej jednostki,
ponieważ  tylko  rzetelne  i  wnikliwe  przeprowadzenie  inwentaryzacji  pozwala  na  ustalenie
faktycznego  wyniku  finansowego.  Inwentaryzacja  jest  również  jednym  z  elementów  kontroli
zarządczej,  która  zgodnie  z  zapisem  ustawy  o  finansach  publicznych  ma  na  celu  m.in.
zapewnienie wiarygodności sprawozdań oraz ochronę zasobów. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wyniki z przeprowadzonej kontroli przedstawiam następujące
zalecenia pokontrolne:

Zalecenie Nr 1
Dokonać analizy zapisów  Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i
zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, określając prawidłowo i wyczerpująco aktywa i
pasywa podlegające inwentaryzacji. Wskazać zasady i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie
procesu potwierdzania i weryfikacji sald oraz ich dokumentowania.
Zarządzając przeprowadzenie inwentaryzacji wskazywać składniki i metody zgodnie z ustalonymi
regulacjami.

Zalecenie Nr 2
Doprecyzować zapisy dotyczące prowadzenia ewidencji ilościowej (z wyborem sposobu ewidencji
poszczególnych elementów) co ma wpływ na prawidłowy proces inwentaryzacyjny.  Umożliwi to
kontrolę i ocenę prawidłowości wykorzystywania tych składników majątku w działalności jednostki,
pozwoli na ocenę ich stanu i dalszej przydatności, a także umożliwi rozliczenie osób materialnie
odpowiedzialnych za powierzone im mienie.

Zalecenie Nr 3
Zgodnie z art. 26 ustawy  o rachunkowości . (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) przestrzegać obowiązku
obejmowania pełną inwentaryzacją wszystkich pozycji aktywów i pasywów.
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Stosować  właściwe  metody  przeprowadzania  inwentaryzacji,  w  tym:  gruntów,  wartości
niematerialnych i prawnych metodą weryfikacji salda. Na arkuszach spisowych ujmować wszystkie
druki ścisłego zarachowania określone w instrukcji.

Zalecenie nr 4
Spisu z natury dokonywać  w podziale na  środki trwałe i pozostałe środki trwałe na wyznaczonym
polu spisowym (konkretne pomieszczenie), zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Nr 2
Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów
Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu  w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z
natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.2
Po  zakończeniu  spisu  i  skontrolowaniu  jego  merytorycznej  i  formalnej  poprawności  przez
przewodniczącego  Komisji  Inwentaryzacyjnej,  arkusze  spisowe  przekazywać  do  wyceny
pracownikom odpowiedzialnym za prowadzenie poszczególnych ewidencji analitycznych.

Zalecenie nr 5
Zgodnie z  postanowieniami  art. 27  ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości - przeprowadzenie i wyniki
inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych.
Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym  a stanem wykazanym w
księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć  stosując metodę spisu z natury.

Zalecenie Nr 6
W  prowadzonej  ewidencji  druków  ścisłego  zarachowania  stosować  zapisy  umożliwiające
stwierdzenie  ilości  przychodowanej  poszczególnych  rodzajów  druków,  wydanej  ilości  i  stanu
końcowego.

Zalecenie Nr 7
Niezgodność zaistniałą na saldzie konta 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami  (powstałą w
2010 r.) wyjaśnić w trybie natychmiastowym z firmą Rekord z Bielska Białej  obsługującą Program
Finansowo-Księgowy. 

Osobą odpowiedzialną za wykonanie wydanych zaleceń jest Dyrektor MZGK a ich realizacja winna
nastąpić w niezwłocznym terminie.

Wykonanie zaleceń będzie przedmiotem kontroli sprawdzającej.

Zgodnie z § 14 pkt 6 Zarządzenia Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia  30 października
2015 r. w sprawie nadania „Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej  Wydziałów Urzędu
oraz  gminnych  jednostkach  organizacyjnych”  informację  o  sposobie  realizacji  zaleceń  należy
przedłożyć pisemnie oraz e-mailem na adres : kontrola@um.czeladz.pl w terminie 30 dni od daty
otrzymania zaleceń. 

Burmistrz

mgr Zbigniew Szaleniec
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