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Pan
Ludomĺr Leszczyńskĺ
Radny Rady Powiatu
w Busku-Zdroju

W odpowiedzi na zapytanie złoŻone w dniu 28 czeľwca 2019 ľoku przez Pana

Ludomiľa Leszczyńskiego w pľzedmiocie: ,,Referat Audytu ĺľewnętrznego i Kontroli

Sĺarostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Które jednostki organizacyjne powiatu zostały

skontrolowane przez w/w referat orąz proszę o podanie jakie najczęściej rozpoznano

uchybienia w czasie kontroli oraz jakie zalecenia pokontrolne wydano jednostkom."

upľzejmie infoľmuję:

Referat Audytu Wewnętľznego i Kontroli Staľostwa Powiatowego w Busku- Zdroju coľocznie

opľacowuje plany audytu i plany kontľoli zatwierdzane przez Starostę Buskiego, na podstawie

których pľowadzi zaplanowane czynności.

W 2018 ľoku przepľowadzano zadania audytowe i czynności spľawdzające

w następujących jednostkach oľganizacyjnych powiatu buskiego:

1. Poradnĺa Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdľoju.
Temat zadania audytowego: ,rPrawidlowoŚć pľowadzenia dokumentacji zakladowego
funduszu śwĺadczeń socjalnych i wydatkorvanĺa śľodków finansowych w Poľadni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku_Zdroju''. Zakres zadania objął lata 2016- 2017,
a w przypadku zapomóg losowych lata 2013 - 2017.

Niepľawidłowości:

l. Naľuszenie zasad techniki pľawodawczej przy redagowaniu zarządzeń wewnętľznych.

2. Niewłaściwe zapisy w uregulowaniach wewnętľznych'

3. Nieaktualne podstawy prawne w obowiązujących w jednostce uregulowaniach

wewnętľznych.



4. Niepľawidłowo okľęślone pľZeZ pľacodawcę zasady ustalania wysokości świadczeń oľaz

ich wypłaty w wewnętrznym ľegulaminie.

5. Nieprawidłowe naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2016

i 20t7 .

6. Nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej dofinansowania do wypoczynku

zoĺganizowanego we własnym zakresie w ľoku 2016 i w ľoku 2017 (brak stosowania zasad

i kľyteľiów przy udzielaniu dofinansowania do wypoczynku zoľganizowanego we własnym

zakľesie)'

7. Bľak podstaw do udzielenia nieopodatkowanej zapomogi pieniężnej, tzw. zapomogi

losowej.

8. Niepľawidłowości w przyznawaniu pomocy socjalnej w latach 2016-2017. Komisja

Socjalna przyznając pomoc flnansową pľacownikom nie kieľowała się kľyteľium socjalnym'

dochodowym; nie uza\eŻniała wysokości tej pomocy od sytuacji życiowej, ľodzinnej

i mateľialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu (aľt. 8 ust.l ustawy z dnia 4 marca

l994 ľoku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. zŻ0l7r. poz.2I9l tj.).

Wvdano zalecenia:

l. W ramach zarządzania zakładem pracy kieľownik jednostki zobligowany jest do

wydawania aktów pľawnych, które powinny mieó formę i tľeśó zgodną z zasadami tęchniki

legislacyjnej.

2. opracować jasne reguły ubiegania się o świadczęnia socjalne.

3. Stosować i pľzestrzegać, kľyteriów wyłącznie o chaľakteľze socjalnym przy udzielaniu

świadczeń, tj.: uzaleŻniać od sytuacji życiowej, ľodzinnej i mateľialnej osoby uprawnionej do

koľzystania z funduszu.

4. Należy przeanalizowaó popełnione błędy. P.owinna byó pľzeprowadzona dyskusja, w jaki

sposób je popľawić i zapobiegać im w przyszłości.

5. Uczestniczyć w szkoleniach dotyczących działalności socjalnej pľowadzonej przez

pľacodawców, pľenumerowaó fachową liteľatuľę doty czącą w/w mateľi i.

6. Poddawać ľegulaľnym weľyÍikacjom zapisy regulaminu w miaľę, jak zmieniają się waľunki

zewnętľZne i wewnętrzne. Zawarte w regulaminach pľzepisy powinny być odzwieľciedleniem

danej sytuacji w zakładzie. Nie spisuje się ich tylko dlatego, Że istnieją wymogi pľawne.

Pľecyzyjnie skonstruowane przepisy pozwalają dokładniej wykonywać obowiązki'

a jednocześnie są same w sobie kontrolą wewnęÍrzną.



7. Planowai wysokość śľodków finansowych przeznaczonych na zakładowy fundusz

świadczeń socjalny na podstawie prawidłowo ustalonej wysokości odpisu na zfśs i wyciągów

bankowych rachunku zfśs oraz $3 Regutaminu Zakładowego Funduszu Śv,iadczeń Socjalnych

w P o r a dni P sy c ho I o gic zno - P e da go gi c z nej w B us ku-Zdr oj u.

8. Dokonywaó odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie

obowiązuj ących pľzepisów pľawa.

9. Szczegółowo okľeślić w ľegulaminie waľunki, jakie muszą zostai spełnione, by

upľawniony mógł skoľzystać zę świadczeń socjalnych.

10. Przyznawanie ulgowych świadczęn oraz wysokośó dopłat z Funduszu Socjalnego

uzaleŻniaĆ, od sytuacji ľodzinnej, życiowej i materialnej osoby upľawnionej do korzystania

z funduszu.

1l. Weľyflkować wnioski składane przez uprawnionych o udzielenie pomocy finansowej. Pod

uwagę powinna być bľana sytuacja życiowa i mateľialna pľacownika ubiegającego się

o Zapomogę, ponieważ wszystkie świadczenia socjalne, w tym zapomogi, mają chaľakteľ

uznaniowy. Decyzja o ich ptzyznaniu i wysokości jest zawszę uzależniona wyłącznie od

sytuacji życiowej, ľodzinnej i mateľialnej (dochód na osobę w rodzinie) osoby uprawnionej

ubiegającej się o świadczenie. Pracownik bądŹ emeryt zakładu powinien legitymowaó się

dokumentami' które upľawdopodobnią, np' indywidualne zdaruęnie losowe, długotrwającą

ciężką, przewlekłą, nieuleczalną chorobę powodującą dodatkowe wydatki (koniecznośó

zakupu lekaľstw, spľzętu medycznego, płatnych badań i innych usług medycznych lub

ľehabilitacyjnych, niezbędnych w pľocesie leczeniä, hP' trudno dostępnych w publicznej

służbie zdľowia). Pľzewlekłośó leczenia moŻe byó Íakże potwierdzona ptzęz lękarza

ľodzinnego lub pľowadzącego. Należy pamiętać, Że zapomoga chaľakteryzuje się tym, iz jest

to świadczenie jednorazowe mające na celu wspaľcie finansowę osoby, ktőra z ľóżnych

przyczyn znalazła się w tľudnej sytuacji życiowej, a podstawą do zastosowania zwolnienia

w podatku dochodowym od osób ťlzycznychjest stwieľdzenie faktu wystąpienia określonego

zdaľzenia.

12. Im szczegółowiej okľeśli się w ľegulaminie zasady udzielania pomocy' tym lepiej będą

zabezpieczone intęresy funduszu (a pośľednio _ osób upľawnionych do koľzystania

z pomocy),atakŻe i pracodawcy jako dysponenta funduszu.

2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie.
Temat zadanĺa audytowego: ,,Pľawidlowość pľowadzenĺa dokumentacji
inwentaryzacyjnej w Domu Pomocy Spolecznej w Gnojnie (próbkowanĺe na etapie
zadania audytowego)''. Zadanie audytowe dotyczylo roku 2016 í2017.



Nieprawiclłowości:

l. Nieprawidłowę zakwalifikowanie niektórych środków tľwałych i nadanie nieprawidłowej

stawki amoľtyzacyjnej śľodkom trwałym.

2. Niewłaściwe podstawy prawne zanądzeń i dokumentów wewnętrznych w kontľolowanym

pľzedmiocie'

3. Nieprawidłowe dokonanie wyksięgowania śľodków tľwałych, pomimo braku ťlzycznej

likwidacj i owych pľzedmiotów.

4. Nieprawidłowe dokonanie wyksięgowania środków trwałych.

5. W zaświadczeniu przekazanym ptzez Zakład MB Recycling Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Pľzedsiębioľstwo Gospodaľki odpadami sp'k ul. Czarnowska 56, 26-065

Piekoszów brak wykazu oddanych do utylizacj i rzeczowych składników majątkolvych.

6. Niepopľawnośó stosowania stawek amortyzacyjnych opisanych w Rozporządzeniu Rady

Ministrów z dnia l0 grudnia 2010 roku w spľawie Klasyfikacji Śľodków Trwałych (Dz.IJ. z

2010ľ. Nľ 24l ,PoZ. 1622.) iw Załączniku Nľ 1 do ustawy zdnia 15 lutego 1992 roku o

podatku dochodowym od osób pľawnych (Dz.U.2018r., poz.l036 tj.).

7. Niepľawidłowe naliczenię odpisu amortyzacyjnego Za dany ľok podatkowy.

łľvdano zalecenia:

1. Dokonać weryfikacji zapisów w księgach inwentarzowych i poddawać kontľoli ich

poprawność' Stosować klasyfikację śľodków tľwałych zgodnie z Rozpotządzeniem Rady

Ministľów z dnia l0 gľudnia 20l0 ľoku w spľawie KlasyÍikacji Środków Tľwałych (KŚT)

i przypisywać śľodkom trwałym prawidłowe stawki amortyzacyjne.

2. W pľotokołach likwidacji zawierać, infoľmacje dotyczące likwidowanego środka trwałego.

3. Zaświadczenie dotyczące oddanych do utylizacji rzeczovłych składników majątkowych

powinno zawierać, wykaz owych składników i oznaczenia ich numeľów inwęntaľzowych.

4, Dokonywać na podstawie dowodu LT wyksięgowania śľodka tľwałego z ewidencji

bilansowej, tylko gdy zakończono faktyczną likwidację śľodka. W innym ľazie ujmować go

w ewidencji pozabilansowej do momentu faktycznego (ťlzycznego) zakończenia likwidacji.

Na podstawie pľotokołu likwidacyjnego należy wyksięgować wówczas ten środek z ewidencji

pozabilansowej jednostľonnym zapisem.

5. Stosowaó Rozpoľządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 ľoku w spľawie

Klasyfikacji Środków Tľwałych (Dz.U. z 2010ľ. Nľ 24l, poz. 1622.) i Załącznik Nľ l do

ustawy z dnia l5 lutego l992 ľoku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 20l 8ľ',

poz. I 036 tj.).



3. Specjalny ośľodek Szkolno-Wychowawczy w Bľoninie.
Temat zadania audytowego: ,,PopľawnoŚć naliczania wynagľodzeń zgodnie z zawarĘmi
umowami w Specjalnym ośľodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie (pľóbkowanĺe
na etapie pľowadzonego zadania audytowego)''.
Nieprawidłowości:

l. Niepľawidłowości ťormalno-pľawne w regulaminie wynagľadzaniai jego załącznikach.

2. Niepľawidłowe zapisy ľegulaminu wynagradzania' niezgodne Z powszechnie

obowiązującymi pľzepisami prawa'

3. Nieprawidłowe zapisy w regulaminie wynagradzania dotyczące przyznawania dodatku

funkcyjnego i ustalania jego wysokości'

4. Niepľawidłowe zapisy w ľegulaminie wynagradzania dotyczące dodatku za godziny

nadliczbowe.

5. Nieprawidłowe zapisy w ľegulaminie wynagľadzania dotyczące nagľody dla pľacowników

samoľządoWych.

6. Błędne okľeślenie w regulaminie pľacy systemów i rozkładów czasu pracy.

7, Niepľawidłowe zapisy w załącznikach do ľegulaminu pľacy (dot. wykazu prac

wzbľonionych kobietom, wykazu pľac wzbľonionych pracownikom młodocianym oraz ĺodzaj

pľac i wykazu stanowisk pľac dozwolonych pľacownikom młodocianym w celu

przygotowania zawodowego).

8. Niepľawidłowe zapisy w Regulaminie przydzielania odzieży i obuwia roboczego, śľodków

ochrony indywidualnej dla pracowników ośľodka, niezgodnę ze stľuktuľą organizacyjną

ośrodka i z przepisami Rozpoľządzenia Rady Ministrów z dnial8 maľca 2009 roku w sprawie

zasad wynagľadzania pľacowników samorządowych (Dz.U. z 20l3 t.. poz. l050 z póŹn. zm.).

9. Niepľawidłowości w listach płac. W pľzypadku pľacowników pedagogicznych

i pľacowników administracji i obsługi w listach płac wykazane były rőŻne skróty składników

wynagľodzenia, któľe nie były adekwatne do składników wynagľadzania opisanych

w wewnętr zny ch p ľzepi s ach płaco wych- re gul am i n i e wyn agra dzania.

l0. Nieprawidłowości w instrukcji obiegu i kontľoli dokumentów finansowo-księgowych.

1l. Nieprawidłowe pľowadzenie haľmonogľamów pľacy' ewidencji czasu pľacy.

12. Nagminne zlecanie przez pľacodawcę pľacy w godzinach nadliczbowych pľacownikom

obsługi w latach Ż016-20|8, co naľuszaprzede wszystkim zapisy ustawy zdnia 21 listopada

2008 ľoku o pľacownikach samoľządowych (Dz.U. z2018ľ. 'l260 tj.).

13. Niepľawidłowości w naliczaniu i wypłacie nagľody jubileuszowej'

14. Nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego'



15. Nieprawidłowości w ustalaniu i wypłacie podstawy wymiaru wynagľodzenia za czas

nieobecności pľacownika w pľacy z powodu choľoby'

1 6. Niestarannie i nieprawidłowo pľow adzona dokumentacj a pracow nicza.

Wvdano zalecenÍa:

l. Wprowadzić, przepisy ľegulaminu wynagradzania na podstawie delegacji wynikającej z art.

39 ustawy z dnia 2l listopada 2008 ľoku o pľacownikach samorządowych.

2. Wpľowadzió regulamin wynagradzania w teľminie przewidzianym w art. 772 Kodeksu

Pľacy.

3. Zavłrzeć logiczne zapisy w regulaminie wynagradzania zrozumiałe dla wszystkich

pľacowników ośľodka.

4. Wprowadzić właściwe ľegulacj e dotyczące godzin nadliczbowych i odbioľu dnia wolnego

ptzęz pracownik a bądż zapłaty wynagľodzenia.

5. Uľegulować, zapisy dotyczące dodatku funkcyjnego dla stanowisk pľacowniczych

wskazanych w ľegulaminie.

6, Pľawidłowo okľeślió stanowiska i tabele zaszďegowania zgodnie zę struktuľą

oľganizacyjną ośľodka.

7. Uregulowaó w prawidłowy sposób pľemię pľacowniczą.

8. Wpľowadzić prawidłowe zapisy dotyczące nagrody przyznawanej pľacownikom przez

dyľektora.

9. Przepisy dotyczące płac wpľowadzać we właściwych dla nich teľminach.

r0. W regulaminie pľacy wprowadzié zapisy zgodne z postanowieniem art. l04| Kodeksu

Pľacy'

1l. odpowiedzialnym za pľawidłową ľegulację zapisów regulaminu pľacy jest pľacodawca'

dlatego teŻ zgodnie z pľzepisami Kodeksu Pracy ľegulamin w życie wprowadza pľacodawca,

a nie "komisja pracownicza".

12. Wykazy pľac wzbľonionych pracownikom młodocianym i kobietom wydane są na

podstawie art,204 $ 1 i art. 176 K.P. W ľegulaminie wystarczy wskazać tylko te ľodzaje

zakazanych pľac, któľe są wykonywane u danego pracodawcy. Na podstawie aľt. l04' $ l pkt

7 na|eży podai rcdzaje pľac, które są wprawdzię wzbľonione dla pracowników młodocianych,

ale mogą byi wykonywane pÍzez młodocianych w wieku powyzej 16 lat, w waľunkach

zapewniającychszczególną ochĺonę ich zdrowia, jeŻe|i wykonywanie tych pľac jest potľzebne

do odbycia pľzygotowania zawodowego. Pľace te okręślone są w rozporządzeniu wydanym

na podstawie upowaŻnienia z art.204 $ 3 K.P.



13. Regulamin pľacy na|eŻy wpľowadzać, w Życie w teľminach okľeślonych przez pľzepisy

Kodeksu Pľacy.

14. Szkolii pľacowników z tematyki pľzepisów dotyczących systemów i ľozkładów czasu

pracy.

15. Dokonać ana|izy oľganizacji pracy pracowników w ośrodku i dostosować ją do

obowiązuj ących pľzepisów pľawa.

16. Unoľmować godziny pracy pľacowników obsługi zgodnie z pľawem.

17. Wpľowadzió prawidłowe pľzepisy dotycząc,ekontľoli i obiegu dokumentów w Specjalnym

ośľodku Szkolno-Wychowawczym w Bľoninie.

18, Zarządzenia, ľegulaminy twoľzyć zgodnie zzasadami techniki pľawodawczej.

19. Wprowadzić, prawidłową i skuteczną kontrolę dokumentów płacowych.

20. Wpľowadzió pľawidłową oľganizację pľacy pracowników ośľodka' stabilną i adekwatną

do struktury organizacyj nej.

21. okľeślii w ľegulaminie pľacy system czasu pľacy dla wszystkich gľup pracowniczych.

Systemów i ľozkładów czasu pľacy oľaz okresów rozliczeniowych nie pľecyzuje się

w umowię o pľacę' Wyjątkiem jest tylko system skróconego tygodnia pracy i system pracy

weekendowej, któľe stosuje się wobec pľacownika na podstawie umowy o pľacę (aľt.150

KP.).

22. Ustalai czas pracy pracownika w harmonogramie czasu pľacy zgodnie z przepisami

Kodeksu Pracy.

23. Pľowadzić,karty ewidencji czasu pracy zgodnie zprzepisami $ 8 RozpotządzeniaMinistra

Pľacy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spľawie zakresu pľowadzenia przez

pracodawców dokumentacji w spľawach związanych ze stosunkiem pľacy oraz sposobu

prowadzenia akt osobowych pľacownika(Dz.U. z20l7r., poz. 894 tj').

24. Stwoľzyi pľawidłową oľganizację pracy ośrodka.

25. W ľegulaminie pľacy wpľowadzić pľawidłowe zapisy dotyczące godzin nadliczbowych,

ze wskazaniem odbioľu dnia wolnego za pracę za spoľady czne godziny nadliczbowe.

2ó. Stosować pľzepisy dotyczące wyliczania nagľody jubileuszowej.

27, Uczestniczyć w szkoleniach.

28. Starannie wykonywać obowiązki pracownicze.

29. Stosowai przepisy pľawa dotyczące naliczania dodatkowego wynagľodzenia, tj. ustawę

z dnia 12 gľudnia l997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pľacowników jednostek

sfery budżetowej (Dz.U' z2013, poz.|l44 j.t.) oľaz przepisy Rozporządzenia Ministľa Pracy

i Polityki Społecznej z dnia29 maja l996 ľoku w sprawie sposobu ustalania wynagľodzenia w



okľesie niewykonywania pracy otaz wynagľodzenia stanowiącego podstawę obliczania

odszkodowań, odpraw, dodatków wyľównawczych do wynagrodzenia oľaz innych naleŹności

przewidzianych w Kodeksie pľacy (Dz'IJ. Nr 62, poz.289 z pőżn. zm.)'

30. Podnosió kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, a takŻę prenumeratę fachowej

literatury.

3l. Zweryfikować naliczone i wypłaconę dodatkowe wynagľodzeniaroczne i wypłacić

w naleznej wysokości.

32. Stosować pľzepisy ustawy zdnia25 czerwca|999r. o świadczęniach pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oÍaz wewnętrznych

uregulowań'

33. Dokonywać weryfikacji naliczonych wynagľodzeń w ľamach samokontľoli.

34. Pľowadzić, teczki osobowe zgodnie z pľzepisami Rozpoľządzeniae Ministľa Pľacy i

Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spľawie zakľęsu pľowadzenia pľzez pľacodawców

dokumentacji w spľawach związanych ze stosunkiem pracy oľaz Sposobu pľowadzenia akt

osobowych pracownika(DZ.U' z2017 ľoku, poz. 894 tj.).

35. Umowy o pracę sporządzać, zgodnie z obowiązującymi jednostkę audytowaną pľzepisami

pľawa.

36. Aneksy sporządzać, zgodnie zprzepisami obowiązującego pľawa.

4. Powiatowy Międzyszkolny Ośľodek Spoľtowy w Busku_Zdľoju.
Temat zadania audytowego: ,rPľawidlowość prowadzenĺa dokumentacjĺ zakladowego
funduszu świadczeń socjalnych i wydatkowania śľodków finansowych w Powiatowym
Międzyszkolnym Ośľodku Spoľtowym w Busku_Zdľoju''. Zakľes zadania objąl lata
2017- 2018.

Nieprawidłowości:

l. W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bľak opisania waľunków

i kľyteľiów przydzielania wszystkich rodzajów świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2. Nieprawidłowości w naliczeniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na

emeryta.

3. Nieprawidłowości w pľowadzonej dokumentacji zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych

4. Niepľawidłowo wypłacona dopłata do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakľesie

dokonana przed rozpoczęciem uľlopu.



WvĺIano zalecenia:

1. W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wpľowadzić, zasady ubiegania

się o świadczenia socjalne przęz upoważnione osoby (np. wniosek, podanie, itp.).

2. odpis na emeľyta na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonywaó na osobę, a nie

w przeliczeniu na etat.

3. Szczegółowo okľeślić w ľegulaminie waľunki, jakie muszą zostać spełnione, by

uprawniony mógł skorzystać ze świadczeń socjalnych.

4. Przyznawanie ulgowych świadczeń oraz wysokośó dopłat z Funduszu Socjalnego

uzaleŻniać, od sytuacji rodzinnej, zyciowej i mateľialnej osoby uprawnionej do korzystania

z funduszu.

5. Weľyfikować wnioski składanę pĺzez upľawnionych o udzielenie pomocy f,lnansowej' Pod

uwagę powinna być brana sytuacja życiowa i mateľialna pľacownika ubiegającego się

o Zapomogę, PoniewaŻ wszystkie świadczenia socjalne, w tym zapomogi, mają charakteľ

uznaniowy. Decyzja o ich przyznaniu i wysokości jest zawszę uzaleŻniona wyłącznie od

sytuacji Życiowej, ľodzinnej i mateľialnej (dochód na osobę w ľodzinie) osoby uprawnionej

ubiegającej się o świadczenie. Pľacownik bądŹ emeryt zakładu powinien legitymowaó się

dokumentami, któľe upľawdopodobnią np. indywidualne zdarzenie losowe, długotrwającą

cięŻką, pľzewlekłą, nieuleczalną choľobę powodującą dodatkowe wydatki (konieczność

zakupu lekaľstw, spľzętu medycznego, płatnych badań i innych usług medycznych lub

ľehabilitacyjnych' niezbędnych w pľocesie leczeniä, ilP. tľudno dostępnych w publicznej

służbie zdľowia). Przewlekłość leczenia może byó takŻe potwieľdzona przez Iekarza

ľodzinnego lub pľowadzącego. Należy pamiętać, Że zapomoga chaľakteľyzuje się tym, iz jest

to świadczenie jednoľazowe mające na celu wspaľcie finansowe osoby, ktőra z róŻnych

przyczynznalazła się w trudnej sytuacji życiowej, a podstawą do zastosowania zwolnienia

w podatku dochodowym od osób ťlzycznychjest stwieľdzenie faktu wystąpienia okľeślonego

zdarzenia.

6. Im szczegółowiej okľeśli się w regulaminie zasady udzielania pomocy' tym lepiej będą

zabezpieczone inteľesy funduszu (a pośľednio _ osób upľawnionych do koľzystania

z pomocy) , atakże i pracodawcy jako dysponenta funduszu.

7. określić termin wypłaty świadczenia w zakľesie dofinansowania wczasów we własnym

zakľesie, tzw. ,,wczasów pod gruszą''.

Kontrole finansowe (problemowe) w 2018 roku zostały pľzeprowadzone

w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu buskiego:



1. Specjalny ośľodek Szkolno_ Wychowawczy dla Niepelnospľawnych Ruchowo
w Busku- Zdroju.
Temat: Kontľola finansowa w zakresie gľomadzenia i przekazywania dochodów
budżetowych w ľoku 2017,

Nieprawidłowości:

1. Niepľecyzyjne zapisy przy zawieľaniu umów najmu.

2. Bľak wykazania kontľahenta na koncie 22l-l, na któľym w jednostce księgowane są

należności z tytułu najmu'

3. Nieteľminowe uregulowanie należności i odsetek ptzeznajemcę.

4. Niepľawidłowe wpľowadzenie aneksu do umowy.

5' Pobľanie opłaty za wynajem w niepľawidłowej wysokości.

6. Niepľawidłowe oraz nieterminowe przekazanie do Starostwa dochodów budzetolvych.

Wvdano zalecenia:

l, Zapisőw na kontach dokonywać zgodnie z obowiązującymi pľzepisami.

2. W przypadku nietęľminowych wpłat przez kontrahentów dotyczących najmu nalĺczać,

odsetki zazwłokę.

3. Stosować pľzepisy Uchwały Rady Powiatu nľ XXVIIIl270l20l7 z dnia 25 maja 20l7r.

w spľawie okľeślenia jednostek budżetowych, źrodęł dochodów gromadzonych na

wydzielonym ľachunku i ich pÍzeznaczenia oľaz sposobu i trybu sporządzania planów

fi nansowych dla wydzielonych ľachunków dochodów

4. Stosowaó pľzepisy Uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju nr 28012009

z dnia 8 kwietnia 2009 ľoku w sprawie okľeślenia minimalnych stawek czynszu z týułu

najmu i dzierŻawy nieruchomości stanowiących własnośó Powiatu Buskiego.

5. Stosowai pľzepisy Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju Nr XIX/l80/2008 z dnia 10

wľześnia 2008 ľoku w spľawie zasadnabywania, zbywania i obciążania nięruchomości oraz

ich wydzierŻawianía lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz 3 \ata lub na czas

nieoznaczony.

6. W celu uniknięcia niepľawidłowych wpłat oraz naliczenia ewentualnych odsetek

wynikających z umów najmu naleŻały kaŻdorazowo wystawiać faktuľy Y AT z wymaganą

kwotą oľaz terminem płatności.

7. Klasyťrkacji dochodów dokonywaó zgodnie z pľzepisami ľozporządzenia Ministľa

Finansów z dniaŻ maľca20l0t. w sprawie szczegőłowej klasyfikacji dochodów' wydatków

i ľozchodów oÍaz śľodków pochodzących ze żrődeł zagranicznych (tj. DzU. z2014r. poz.

1053 zpożn. zm)'
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2. Powiatowy Uľząd Pracy w Busku _ Zdroju.
Temat: Kontľola finansowa w zakresĺe wydatków ponĺesionych w ľoku 2017 z $3020 -
wydatkĺ osobowe nĺezaliczane do wynagrodzeń, s4300- zakup uslug pozostaĘch' s4700 -

szkolenĺa pľacowników niebędących czlonkami koľpusu slużby cywilnej oľaz $4410 -
podróże slużbowe krajowe.

NiepľawÍdłowości:

1. Niepľawidłowe ľegulowanie zobowiązan Za zakupy towaľów popľzez zapłatę

z pľywatnego konta pľacownika, a następnie ich ľefundację.

2. Dokonywanie zapisów w księgach ľachunkowychznaľuszeniem pľzepisów ustawy

o ľachunkowości.

3. Niedokonywanie opisów meľýorycznych na dowodach księgowych'

4. Nieprawidłowe rozliczanie poleceń wyjazdów słuŻbowychprzez pracowników.

Wvdano zalecenia:

1. Rachunkowość jednostki prowadzió zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz'

1047 tj.).

2. Śľodki wydatkowaó zgodnie z pľzepisami ustawy o f,tnansach publicznych (Dz.U.

22017,po2.2077 tj.).

3. Zapisów księgowych dokonywaó zgodnie z art.23 ust. 2 ustawy o ľachunkowości.

4. Dokonywaó opisów merytoľycznych na dowodach księgowych odnośnie przeznaczenia

dokonanego wydatku.

5. W sposób ľzetelny wystawiać i rozl'iczać polecenia wyjazdów słuŻbowych.

3. Powĺatowy Zarząd Dľóg w Busku - Zdľoju.
Temat: Kontľola finansowa w zakresĺe wydatków budżetowych poniesionych w roku
2017 z s4270 - zakup usług ľemontowych, $4300_ zakup uslug pozostaĘch' $4700-
szkolenĺa pracowników nĺebędących członkami korpusu slużby cywilnej.

Nieprawidłowości:

1. Niepľawidłowe stosowanie klasyfikacji budzetowej wynikającej z Rozporządzenia Ministľa

Finansów z dnia2 marca 20l0ľ. w spľawie szczegőłowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

pľzychodów i ľozchodów oľaz śľodków pochodzących ze żrődęł zagranicznych (Dz.U.2014

poz.1053 tj.).

2. Niepľawidłowe zawaľcie umowy na dozorowanie na czas nieokreślony'
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łI/vdano zalecenia:

Wykazane w toku kontľoli nieprawidłowości popľawiono w jej tľakcie, w związku z czym nie

wydano zaleceń pokontľolnych.

4. Placĺíwka Opiekuńczo_ Wychowawcza w Wĺniaľach.
Temat: Kontľola finansowa w zakresie wydatków poniesĺonych w roku 2017 oraz
w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2018r. z $4210 - zakup mateľialów ĺ wyposażenia,
$4300 - zakup uslug pozostaĘch, $4410 - podľóże slużbowe kľajowe, $4430 _ rőżne
opłaĘ ĺ skladkĺ oľaz $4700 - szkolenĺa pracownĺków niebędących czlonkami koľpusu
slużby cywĺlnej.

Niepľawidłowości:

1. Niestosowanie wzoľów podpisów zgodnych z ,,kartq wzorów podpisów" przyjętą

w jednostce.

2. Niekompletne sporządzanie wniosków o zaliczkę, np. bľak nľ dowodu księgowego (dot.

wszystkich wniosków), daty (w spoľadycznych pľzypadkach), wskazania celu za|iczki

(w spoľadycznych pľzypadkach).

3. Niepľawidłowe sporządzanie poleceń księgowania, tj.: niezgodnie z pľzepisami ustawy

o rachunkowości odnoszącymi się do dowodu księgowego, którym są ľównież polecenia

księgowania.

4. Niepľawidłowe wypełniani ę i rozliczanie poleceń wyj azdów służbowych.

5. Niepľawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozpoĺządzenia Ministľa

Finansów z dnia2 marca 2010ľ. w spľawie szczegołowej klasyťrkacji dochodów, wydatków,

pľzychodów i rozchodów oraz śľodków pochodzących ze żrődeł zagtanicznych (Dz.U.2014

poz.1053 tj.).

Wvdano zalecenia:

1. Rachunkowość jednostki prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 29 września |994r.

o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047 tj.)'

2. Stosować przepisy wewnętľznych regulaminów i instľukcji.

3. Dowody księgowe wewnętľzne wystawiać zgodnie z art.21 ustawy z dnía 29 września

l994r. o rachunkowości (Dz.U. Ż016,poz.1047 tj.).

4. Wydatki klasyfikować zgodnie z przepisami Rozpoľządzenia Ministra Finansów z dnia

2 marca 2010ľ. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów

i ľozchodów oraz środków pochodzących ze żrődeł zagranicznych (Dz.U. 2014 poz. l053 tj.).

5. W ľzetelny sposób wystawiać i roz|iczać, polecenia wyjazdów słuŻbowych.
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5. Dom Pomocy Spolecznej w Gnojnie.
Temat: Kontľola finansowa w zakľesie wydatków poniesionych w ľoku 2017 oraz
w okľesie od stycznia do czeľwca 2018ľ. z$4270 -zakup uslug remontowych' $4280 _
zakup uslug zdľowotnych, $4410 - podľóże slużbowe kľajowe, $4700 _ szkolenia
pľacowników nĺebędących czlonkami koľpusu slużby cywilnej, $6060_ zakupy
inwestycyj ne j ednostek budżetowych.

Nieprawidłowości:

1. Niepľawidłowy opis meľytoľyczny dokonanego wydatku lub teŻ bľak opisu

merytorycznego.

2. Dokonanie nieprawidłowego opisu opeľacji w księgach ľachunkowych.

3. Niepľawidłowe stosowanie klasyfikacji budzetowej wynikającej z Rozporządzenia Ministľa

Finansów z dnia2 marca 20l0r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

pľzychodów i ľozchodów oraz śľodków pochodzących ze żrődeł zagranícznych (Dz.U.2014

poz. 1053 tj.).

Wvdsno zalecenia:

1. Księgi rachunkowe prowadzió w sposób rzetelny oraz zgodnie z pľzepisami ustawy z dnia

Ż9 wrzęśnia 1994 ľ o rachunkowości (Dz,U.2018 poz.395 tj.).

2. opisów meľytorycznych na dowodach księgowych odnośnie przeznaczęnia wydatku

dokonywać w sposób prawidłowy, tj.: zgodny ze stanem ľzeczywistym.

3. Klasyfikacji wydatków dokonywaó zgodnie z pľzepisami Rozporządzenia Ministľa

Finansów z dnia 2 marca 20l0r. w sprawie szczegőłowej klasyfikacji dochodów' wydatków,

pľzychodów i rozchodów oľaz śľodków pochodzących ze żrődeł zagranicznych (Dz.U.

22014r., poz. 1053 tj.).

6. Poľadnia Psychologĺczno_ Pedagogĺcznaw Busku _ Zdroju.
Temat: Kontrola finansowa w zakresĺe wydatkĺĎw poniesionych w ľoku 2017 oraz
w okľesie od stycznia do wrześnĺa 2018ľ. z $4210 - zakup materĺalów i wyposażenia,
s4240 - zakup śľodków dydakĘcznych ĺ książek, s4270 - zakup usług ľemontowych,
$4300 - zakup usług pozostaĘch.

NieprawíĺIłowości:

1. Klasyfikowanie wydatków niezgodne zRozporządzeniem Ministľa Finansów z dnia2 marca

20l0ľ. w spľawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

otaz środków pochodzących ze żrődeł zagranicznych (Dz.U. z Ż0l4r., poz. 1053

zpőżn.zm.).

2.Wydatkowanie środków publicznych w sposób niecelowy.
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Wvdano zalecenia:

l. Klasyfikacji wydatków dokonywaó zgodnie z pľzepisami Rozporządzenia Ministľa

Finansów z dnia2 marca 20l0ľ. w spľawie szczegőłowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oľaz środków pochodzących zę żrődęł zagranicznych (Dz'U.

z2014r. poz. 1053 zpożn.zm).

2. Wydatków dokonywać w sposób celowy i oszczędny zgodnie z Ustawą z dnia 27 sieľpnia

2009r' o Íinansach publicznych (Dz.U. Ż0l7 poz.2077 z pőżn. zm.).

7. Zespól Szkól Specjalnych w Busku _ Zdroju.
Temat: Kontrola finansowa w zakresie wydatków ponĺesionych w ľoku 2017 oraz
w okľesĺe od stycznia do wľześnia 2018 ľoku. z s4210 - zakup materialów i wyposażenia,
s4270 - zakup uslug ľemontowych, $4300 - zakup usług pozostaĘch.

Niepľawidłowości:

l. Niepľawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia2 marca 20l0ľ. w spľawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

pľzychodów i ľozchodów oľaz śľodków pochodzących ze źródęł zagtanicznych (Dz.U, ŻOl4
poz. t053 tj.).

łľvdano zalecenĺa:

1. Klasyfikacji wydatków dokonywaó zgodnie z pľzepisami Rozporządzenia Ministľa

Finansów z dnia2 marca 20l0ľ. w spľawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

pľzychodów i ľozchodów oľaz środkówpochodzących zeźrődełzagranicznych (Dz.U.

z20l4r. poz. 7053 zpőżn,zm).

8. Powiatowy Ośľodek Doradztwa ĺ Doskonalenia Nauczycĺeli w Busku - Zdľoju.
Temat: Kontrola finansowa w zakľesĺe dochodĺĺw i wydatków poniesionych w 20l7r,
i I kwaľtale 2018 ľ.

Niepľowídłowości:

l. Niepľawidłowe wydatkowanie śľodków budżetowych z ľachunku, o którym mowa w art.

223 ust. l ustawy o finansach publicznych, tj.: na cel nieuwzględniony w katalogu wydatków

z dochodów gľomadzonych na wydzielonym ľachunku określonych uchwałą Rady Powiatu nr

XXVIII/270/2017 z dnia 25 maja 20]7 r. w spľawie olcreślenia jednostek budżeĺowych, źródeł

dochodów gromadzonych na wydzieĺonym rachunku i ich przeznaczenią oraz sposobu i trybu

sporzqdzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodĺ5u,. Działanie takie

moŻe być kwalifikowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art.7
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ustawy z dnia l7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, d': dokonanie wydatku ze Śľodków publicznych'

2. Nieprawidłowe księgowanie wydatków Z naľuszeniem pľzepisów Rozpoľządzenia Ministľa

Finansów z dnia2 marca 20l0 r. w spľawie szczegołowej klasyfikacji dochodów, wydatków

i rozchodów oraz Śľodków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.IJ. z 20l4 r. poz.

1053 zpőźn.zm.).

3. Nieprawidłowe naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydgno zalecenÍa:

1. Stosować pľzepisy Uchwały Rady Powiatu nr XXWII/270/2017 z dnia 25 maja 2017r.

w sprawie olcreślenia jednostek budżeĺowych, źródeł dochodów gľomadzonych na

wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporzqdzania planĺiv,

'fi nans owy c h dl a wy dz i e l o nyc h r a c hun ków do c ho dów.

2, Klasyfikowaó wydatki zgodnie z pľzepisami Rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków

i ľozchodów oraz śľodków pochodzącychze żródeł zagranicznych (tj. Dz.|J. z2014 r. poz.

1053 zpőżn.zm.).

3. Pľzy naliczaniu odpisu stosować pľzepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia |4 marca 1994 ľ. w spľawie sposobu ustalania pľzeciętnej liczby

zatľudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U.

2009, Nľ 43, poz.349)'

9. Dom Pomocy Spolecznej w Zboľowie.
Temat: Kontľola finansowa w zakľesĺe wydatkĺĺw budżetowych ponĺesĺonych w ľoku
2017 i I kwartale 2018r. z $4170 _ wynagľodzenia bezosobowe, $4270 _ zakup uslug
ľemontowych' $4300 - zakup uslug pozostaĘch' s4410 - podľóże służbowe kľajowe oraz
$4700 - szkolenĺa pracowników nĺebędących czlonkami korpusu slużby cywilnej.
Kontľola wykonaniazaleceń pokontrolnych wydanych w roku 2017.

Nieprgwidłowości:

1. Niepľawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozpoľządzenía Ministľa

Finansów z dnia 2 marca 20l0r, w spľawie szczegőłowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i ľozchodów oľaz śľodków pochodzących ze Źrődeł zagranicznvch (Dz.U ' 2014

poz.1053 tj.).

2. Bľak opisu meľytoľycznego dotyczącego pľZeznaczenia dokonanego wydatku na dowodzie

księgowym.
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Wvdano zalecenia:

1. Klasyfikować wydatki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca

20l0ľ' w sprawie szczegőłowej klasyfikacji dochodów, wydatków i ľozchodów oľaz śľodków

pochodzącychzeżrődełzagranicznych(tj. Dz.U.z20l4r.poz.lO53zpőźn.zm.).
2. Dokonywać opisów merytoľycznych na dowodach księgowych.

l0. I Liceum ogólnoksztalcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju.
Temat: Kontľola finansowa w zakľesie gospodaľowanĺa śľodkami zakładowego

funduszu świadczeń socjalnych w I Liceum ogĺílnoksztalcącym w 2017 r.
NieprawidłowoścÍ:

1. Niepľawidłowę wypłacanie zapomóg pracownikom z tytułu śmieľci członka ľodziny

niezamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskującym.

2. Nieokreślenie w ľegulaminie ZFŚS terminu składania przez pľacowników wniosków

o dopłatę do usług wypoczynkowych oľganizowanych we własnym zakľesie.

Wvdane zalecenia:

1. Wypłacaé zapomogi z ZFŚS zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

funduszu świadczeń socj alnych (Dz.U .2018. 1 3 l 6 tj').

2. Dopľecyzować, przepisy ľegulaminu ZFŚs wskazując czasookľes składania wniosków

o dofinansowanie.

ll. Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju.
Temat: Kontľola finansowa w zakľesĺe wydatków poniesĺonych vy roku 2017
ĺ w I pĺíłroczu 2018 ľoku z rozdzialu 85205 ĺ 85218 z $4170 _ wynagrodzenia
bezosobowe' $4270 _ zakup usług ľemontowych' $4300_ zakup uslug pozostaĘch' $4410
- podľóże slużbowe krajowe, $4700 - szkolenĺa pracorťnĺków niebędących czlonkami
koľpusu slużby cywilnej.

Niepľawidłowości:

Nie stwieľdzono nieprawidłowości'

ýľvdano zalecenia:

Nie wydano zaleceń.

12. Zespőł Szkĺíl Ponadgimnazjalnych nľ l w Busku - Zdľoju.
Temat: Kontľola finansowa w zakresie wydatków ponĺesĺonych w ľoku 2017 i I pólroczu
2018 ľoku z paragraÍőw: $4170 _ \ľynagrodzenia bezosobowe' $4210- zakup mateľialów
i wyposażenĺa , s4220 _ zakup środków żywności, s4240 zakup śľodków
dydakĘcznych ĺ ksĺążek' s4270 _ zakup uslug remontowych' $4300 - zakup uslug
pozostaĘch' $4410 - podľóże slużbowe kľajowe, s4430 _ różne oplafy i skladki' $4700
_ szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu slużby cywilnej.
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Nieprawidłowości:
Nie stwieľdzono niepľawidłowości.

Wvdano zalecenía:

Nie wydano zaleceń.

13. Zespół Szkól Techniczno - InfoľmaĘcznych w Busku - Zdroju.
Temat: Kontľola finansowa pľzepľorvadzona w zakresĺe wydatków poniesionych w ľoku
2017 oraz w I póIroczu ľoku 2018 z $4210 - zakup materiałów i wyposażenia, $4280_
zakup uslug zdľowotnych' $4300_ zakup uslug pozostaĘch, $4430 _ rőżne oplaty
i skladkĺ.

Nieprawidłowości:

Nie stwierdzono niepľawidłowości.

Wvdano zalecenĺa:

Nie wydano zaleceń

14. Starostwo Powĺatowe w Busku _ Zdľoju.
Temat: Kontľola finansowa w zakľesĺe wydatków ponĺesionych w roku 2017 oľaz od
sĘcznĺa do wľześnĺa 2018 roku z paľagraflów: $4210 - zakup mateľiałów i wyposażenĺa,
s4220 - zakup środkĺĎw żywnoścĺ, s4270 - zakup uslug remontowych, $4300 - zakup
uslug pozostaĘch.

Nieprawidłowości:

l. Księgowanie wydatków z naruszeniem pľzepisów Rozporządzenia Ministľa Finansów

z dnia2 marca 20l0 r. w spľawie szczegółowej klasyfikacji dochodów' wydatków

i rozchodów otaz śľodków pochodzących ze żrődeł zagranicznych (tj. Dz.|J. z2014 r. poz.

1053 zpőźn. zm.),

2. Brak nadania dokumentom daty wpływu otaz numeľu książki koľespondencji

przychodzącej W Starostwie Powiatowym, jak ľównieŻ bľak opisu pod względem

merytoľycznym otaz bľak pieczęci potwierdzającej przepľowadzenie kontľoli meľytorycznej.

3. Niepľawidłowe opłacenie ze środków budzetowych Staľostwa Powiatowego faktuľy, któľa

dotyczyła pobytu w hotelu w Bľukseli osoby niebędącej pľacownikiem Starostwa

Powiatowego tylko powiatowej jednostki oświatowej.

łľ'vdano zalecenÍa:

l. Klasyfikowai wydatki zgodnie z Rozpoľządzeniem Ministľa Finansów z dnia Ż maľca

20l0ľ' w spľawie szczegółowej klasyťlkacji dochodów, wydatków i ľozchodów oľaz śľodków

pochodzących ze źrődeŁ zagranicznych (tj. Dz.U. z20l4 t. poz. |053 z pőżn'zm.).

2. Księgować faktuľy zgodnie ztľeścią ekonomiczną'
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3. Stosowaó pľzepisy obowiązującej w Staľostwie Powiatowym w Busku-Zdľoju instľukcji

obiegu dokumentów.

4. Wystąpić do powiatowej jednostki oświatowej o zwľot kosztów pobyu

w Brukseli jej pracownika.

15. Zespól opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju.

Temat: Kontľola finansowa w zakresĺe pľawidlowości dokumentowania i wydatkowanĺa
dotacji celowych w 2017 i 2018 ľoku pľzez Zespól opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju.

Nieprawiĺlłowości:

l. Nienależyte oszacowanie wartości zamówienia sprzętu medycznego. Istnieje

przypuszczenie ustalenia wartości zamówienia niezgodnie z ustawą z dnia29 styczniaŻ}}4 r.

Pľawo Zamőwień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r' poz.l986), co może skutkować

naľuszęniem dyscypliny Íinansów publicznych na podstawie aľt. l7 ust. l pkt 2 ustawy z dnia

l7 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za nan)szenie dyscypliny finansów publicznych

(D2.U.2018.1458 tj.).

2. Nieprawidłowe dokonanie wyboru procedury zamówieniowej do dokonania zakupu

spľzętu. W powyŻszym przypadku istnieje pľzypuszczęnie naľuszęnia dyscypliny finansów

publicznychnapodstawie art. l7ust. lbpkt l ustawy zdnial7gľudnia 2OO4r.

o odpowiedzialnoŚci zanaruszenie dyscypliny finansów publicznych(Dz.U.20l8.l458 tj.).

Wvdano zalecenia:

1. Dokonywać pľawidłowego szacowania waľtości zamówienia oraz wyboru pľocedur

zgodnie z ustawą z dnia29 stycznia}}}4 r. Pľawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z20l8r.

poz. I 986).

2. Postępowania o udzielanie zamówień pľzepľowadzać, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo ZamowięÍl Publicznych (tj. Dz. U. z2018 r. poz.1986).

l6. Zespól Szkól Technĺcznych i ogólnoksztalcących im. Kazimierza Wielkiego
w Busku - Zdľoju.
Temat: Kontľola finansowa w zakresie wydatkĺÓw budżetowych ponĺesionych w 2017
ľoku z $4210 - zakup mateľĺałów i wyposażenia' $4300 - zakup uslug pozostaĘch' s4440
_ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Nieprawiĺlłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

łI/vdano zalecenia:

Nie wydano zaleceń pokontľolnych.
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W ľoku 20l9 Refeľat Audytu Wewnętľznego i Kontľoli Staľostwa Powiatowego

w Busku-Zdľoju zaplanował zadania audytowe w następujących jednostkach organizacyjnych

powiatu buskiego:

o Powiatowy Urząd Pracy w Busku_Zdľoju,

o Zespőł Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju,

o Powiatowy ośľodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,

o I Liceum ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku_Zdľoju.

Kontľole finansowe (pľoblemowe) zostały zaplanowane w następujących jednostkach

or ganizacyjnych powiatu buski ego :

o Powiatowy Międzyszkolny ośrodek Spoľtowy w Busku _Zdľoju,

. Specjalny ośľodęk Szkolno _Wychowawczy dla Niepełnospľawnych Ruchowo

w Busku - Zdroju,

o Powiatovły Zarząd Dľóg w Busku _ Zdroju,

o Powiatowy ośrodek Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku- Zdroju,

o Zespőł Szkół Techniczno- Infoľmatycznych w Busku - Zdroju,

o Dom Pomocy Społecznej w Zboľowie,

o Placówka opiekuńczo - Wychowawcza im. Maľsz. JőzefaPiłsudskiego w Winiaľach,

o I Liceum ogólnokształcące im. T. Kościuszkiw Busku _Zdroju,

o Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju,

. Zespőł Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego

w Busku - Zdroju,

o Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie,

o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l im M. Kopeľnika w Busku _ Zdroju,

o Staľostwo Powiatowe w Busku _ Zdľoju,

o Poľadnia Psycholo giczno- Pedagogiczna w Busku _ Zdľoju,

. Zespőł opieki Zdľowotnej w Busku -Zdroju.

Ręfeľat Audytu Wewnętľznego i Kontľoli Starostwa Powiatowego w Busku-Zdľoju

informuje, że do dnia 30 czerwca 20l9 ľoku zostały przepľowadzone poniższe zadania

1. Powiatowy Uľząd Pľacy w Busku_Zdroju.
Temat zadania audytowego: ,,Popľawność naliczonego \ťynagľodzenia w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Busku_Zdroju''.

Níeprawidłowości:
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1. Naľuszenie zasad techniki pľawodawczej przy ľedagowaniu zarządzeń wewnętľznych'

2. Niewłaściwe zapisy w uregulowaniach wewnętrznych.

3. Niepľawidłowe zapisy w ľegulaminie wynagľadzania dot. pojęcia pľacodawcy

w ľozumięniu aľt. 3 Kodeksu Pľacy.

3. Niepľawidłowości dot' teľminu ogłaszania regulaminu wynagr adzania.

4. Niepľawidłowe zapisy w ľegulaminie wynagradzania dotyczące dodatku Í-unkcyjnego

i specjalnego.

5. Brak w ľegulaminie wynagradzania okľeślenia terminu wypłaty wynagľodzenia.

6. Niepľawidłowości w załącznikach do ľegulaminu wynagradzania (tabele zaszęręgowania).

7. Niepľawidłowe zapisy w ľegulaminie pľacy dot. wypłaty wynagľodzenia, teľminu wypłaty

wynagrodzenia.

8. Niepľawidłowe zapisy w ľegulaminie pľacy dot' pojęcia zakład pracy i teren zaWadu prqcy.

9. Brak w regulaminie pracy uľegulowań wymaganych przepisami kodeksu pľacy.

10. Niepľawidłowości w ustalaniu i naliczaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia

rocznego.

11. Niepľawidłowości w ustalaniu i naliczaniu podstawy wymiaľu wynagľodzenia za czas

nieobecności pracownika w pracy z powodu choľoby'

Wvdano zalecenía:

1. Wpľowadzić regulamin wynagradzania w terminie przewidzianym w art. 772 Kodeksu

Pľacy.

2. Wpľowadzió właściwe stanowiska pľacy w ľegulaminie wynagradzania zgodne

z przepisami prawa i ľegulaminu oľganizacyjnego.

3. Prawidłowo okľeślić stanowiska i tabele zaszeregowania zgodnie ze stľuktuľą

organizacyjną Uľzędu.

4. Uľegulować zapisy dotyczące dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.

5. okľeślić teľmin wypłaty wynagľodzenia.

6. Wprowadzić w wewnętľznych przepisach termin wypłaty wynagľodzęnia za pľacę.

7. Wypłacać wynagľodzenie w teľminie konkľetnie ustalonym, na koniec danego miesiąca.

8. w regulaminie pracy wpľowadzić, zapísy Z$odne z postanowieniem art. l04| Kodeksu

pracy. odpowiedzialnym za prawidłową ľegulację zapisów ľegulaminu pľacy jest

pľacodawca.

9. Wpľowadzić do regulaminu pracy zapisy noľmatywne i fakultatywne wymagane

pľzepisami Kodeksu Pľacy, np. wykazy pľac wzbľonionych pracownikom młodocianym
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i kobietom wydane są na podstawie aft. 204 $ l i aľt. 176 K'P. W ľegulaminie wystaľczy

wskazać tylko te rodzaje zakazanych pľac, któľe są wykonywanę u danego pľacodawcy. Na

podstawieart. l04'$ 1pkt7 naleŻy podaćľodzajepľac,któľesąwpľawdziewzbľonionędla

pľacowników młodocianych, ale mogą być wykonywane przez młodocianych w wieku

powyżej 16 lat' w warunkach zapewniających szczególną ochľonę ich zdrowia, jeżeli

wykonywanie tych pľac jest potľzebne do odbycia pľzygotowania zawodowego. Pľace te

określone są w ľozporządzeníu wydanym na podstawie upoważnienia z art.204 $ 3 K.P.

10. Regulamin pľacy naIeŻy wpľowadzać, w Życie w teľminach okľeślonych przez przepisy

Kodeksu Pľacy i ogłosió w sposób przyjęty u danego pľacodawcy.

11. Dokonać ana|izy wewnętrznych uľegulowań i dostosować je do obowiązujących

pľzepisów pľawa.

12. Wpľowadzai w Życie wewnętľzne pľzepisy zgodnie z przepisami rozpotządzęnía z dnia

20 czerwca 2002 ľoku w spľawie ,,Zasad Tęchniki Pľawodawczej" (Dz.U ' z20|6ľ., 283 tj').

13. Stosowaó pľzepisy pľawa dotyczące na|iczania dodatkowego wynagrodzenia, tj.: ustawę

z dnia l2 gľudnia l997r. o dodatkowym wynagľodzeniu rocznym dla pľacowników jednostek

sfery budżetowej (Dz'U. z 2013, poz.ll44 j.t.) oraz przepisy Rozpoľządzenia Ministľa Pľacy

i Polityki Społecznej zdniaL9 maja l996 ľoku w spľawie sposobu ustalania wynagľodzenia

w okresie niewykonywania pľacy oľaz wynagľodzenia stanowiącego podstawę obliczania

odszkodowań, odpľaw, dodatków wyľównawczych do wynagrodzenia oľaz innych należności

pľzewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nľ 62, poz.289 zpóżn. zm.),

14. Podnosić kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, a takŻę prenumeľatę fachowej

liteľatuľy'

15. Stosowaó pľzepisy ustawy z dnia}S czerwca I999t. o świadczeniach pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego w ruzie choľoby i macieľzyństwa oraz wewnętľznych

uľegulowań.

16. Dokonywać weľyfikacji naliczonych wynagľodzeń w ľamach samokontľoli'

2. Czynności spľawdzające w Specjalnym Ośľodku szkolno_Wychowa\ľczym w Broninie
do zadania audytowego Nr III/Sosw2O18' któľego tematem byla: ,,Popľawność
naliczonego rryynagľodzenia w Specjalnym ośrodku Szkolno_ Wychowawczym
w Bronĺnie ''.

Czynności spľawdzające wykazały, ze w jednostce nadal występują różnice

w ewidencji czasu pľacy, harmonogramach pľacy oľaz listach obecności'

Aneksy do haľomonogramów pľacy z uwzględnieniem zmían pľacownik SOSW
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w Bľoninie wpľowadził w tľakcie prowadzonych czynności spľawdzających.

Specjalny ośľodek Szkolno_Wychowawczy w Bľoninie nie uwzględnił wszystkich

zgłoszonych pľzez audytoľa uwag i wniosków w spľawozdaniu z zadania audytowego Nľ

IIVSoSwi2O l 8. Wniosek opaľto na podstawie pľzepľowadzonego pľóbkowania.

3. Zespól Szkól Specjalnych w Busku_Zdroju. Temat zadania audytowego: ''Zespół
Szkół Specjalnych w Busku_Zdroju _ subwencja ośwĺatowa (wydatkowanĺe środków
budżetowych_ próbkowanie na etapie zadania)'' _ rry tľakcie ľealizacji.

Kontľole fi nansowe (problemowe)

l. Powĺatowy Mĺędryszkolny ośrodek Spoľtowy w Busku - Zdroju
Temat: Kontľola finansowa w zakľesie poniesionych w ľoku 2018 wydatków przez
Powiatowy Mĺędzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku _ Zdľoju.

Nieoľawídłowości:

1. Niestosowanie wewnętrznych uregulowań w zakľesie ptzydziału pracownikom środków

higienicznych.

2. Niekompletne bądŹ.tez niepoprawne spoľządzenie umów zlecenie.

3. KlasyÍikowanie wydatków w paľagľafy niezgodnie zRozpoľządzeniem Ministľa Finansów

z dnia 2 marca 20l0r. w spľawie szczegółowej klasyfikacji dochodów' wydatków,

przychodów i rozchodów oraz śľodków pochodzących ze żrodęł zagranicznych (Dz.U.

z 20| 4ľ., poz. 1053 z pőżn.zm.).

4.Zapłata faktuľ zprzekroczeniem teľminu płatności ( dotyczy 3 faktuľ).

5. Uchybienia w zakľesie wystawiania oraz roz|iczania poleceń wyjazđow służbowych.

6. Dokonywanie zapisów w księgach ľachunkowych Z naruszeniem pľzepisów ustawy

o rachunkowości.

Wvdano zalecenia:

l. Przy pľowadzeniu gospodaľki finansowej jednostki stosować przepisy wewnętľznych

uľegulowań.

2. Księgować wydatki zgodnie z klasyťlkacją budzetową okľeśloną w Rozpoľządzeniu

Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010ľ. w spľawie szczegółowej klasyfikacji dochodów'

wydatków' pľzychodów i ľozchodów oľaz śľodków pochodzących ze żrődeł zagranicznych

(Dz.U. z 2074r., poz. |053 z pőżn. zm.).

3. Polecenia wyjazdów słuŻbowych wypełni ać i rozliczać w sposób rzetelny'

4. Zapisow księgowych dokonywaó zgodnie z art.23 ust' 2 ustawy o rachunkowości.
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5. Umowy cywilnoprawne (zlecenie) spoľządzac w sposób pľawidłowy, z Uwzględnieniem

wszystkich istotnych ęlementów umowy'

6. Zapłaty zafaktury dokonywać terminowo.

3. Powiatowy Zarząd Dľóg w Busku - Zdroju.
Temat: Kontrola finansowa w zakresĺe gospodarowania śľodkamĺ zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych w ľoku 20l8ľ.

Nieprawídłowości:

1. Nieprawidłowe zapisy w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

obowiązującego do dnia 2listopada 20l8ľ.

2. Nieuzgodnienie Regulaminu wpľowadzonego dnia 2 listopada 2018ľ. Zarządzeniem

nľ I2A|20I8 Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Z pracownikięm

wybranym przez załogę do ľeprezentowania jej interesów (pľzedstawicięl załogi), co naľusza

przepisy art' 8 ust. 2 Ustawy z dnia 4 marca l994r. o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych.

3. Niepowołanie komisji socjalnej na podstawie ,, nowego'' Regulaminu wprowadzonego

z dniem 2 listopada 2018r.

4. Niedokonywanie koľekty planu dochodów i wydatków śľodków funduszu w celu

dostosowania go do stanu faktycznego i potľzeb jednostki oľaz nieuwzględnienie w nim rezęľwy

Funduszu.

5. Pľzyznanie świadczeniabęz wcześniejszego uzyskania oświadczenia o wysokości dochodów

uzyskanych przez pľacownika' co naľusza pľzepisy $8 ust. 2 Regulaminu Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Zarządu Dľóg oraz przepisy załącznika nr 3 do

Regulaminu z dnia 2 listopada 20l8ľ'

6. Stosowanię niekompletnego dľuku lľniosku _ podania o przyznanie pożyczki z zakładowego

funduszu mieszkaniowego stanowiącego załącznik Nľ 3 do wówczas obowiązującego

Regulaminu otaz nierealizowanię niektóľych postanowień zawartych w załączniku nľ 2 do

Regulaminu pn. Tľyb przy znawanía poŻy czek.

7. Niepľawidłowe wyliczenie dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania świadczeń

w ľoku 20l8 (dotyczy 6 pracowników).

Wvĺlano zalecenia:

1. Stosowaó pľzepisy Ustawy z dnia 4 marca l994r. o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych (Dz.U. 2018 poz.l316) zarówno prŻy Ívłorzeniu regulaminu zakładowego funduszu

świadczeń, jak również gospodaľowaniu śľodkami funduszu'
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2. Zgodnie z przepisami aľt. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

dokonać wyboľu pľzedstawicie|a załogi oraz uzgodnió z nim zapisy Regulaminu ZFŚS.

3. Przy udzielaniu świadczeń socjalnych stosować wszystkie pľocedury wskazane

w Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wÍaz z załącznikami, tj.: przy

udzielaniu pomocy socjalnej w związku ze wzmożonymi wydatkami ponoszonymi w okľesie

zimowym, wymagać przedstawienia oświadczenia o dochodach. Świadczenie wypłacone

niezgodnie z wewnętľznymi zapisami prawa skutkuje zwľotem świadczenia.

4. Plan ľZęczowo - finansowy podziału środków funduszu spoľządzać, w sposób zgodny ze

stanem faktycznym orazw raziepotrzeb dokonywać jego zmian.

5. Powołaó komisję socjalną na podstawie aktualnych pľzepisów Regulaminu Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych.

6, Przy dokonywaniu wypłaty świadczeń socjalnych poszczególnym pľacownikom oraz

naliczaniu podatku od tych świadczeń stosować pľzepisy ustawy z dnia26 |ipca 199lľ.

o podatku dochodowym od osób ťtzycznych (Dz.U. 2018 poz.1509 zpożn.zm.).

4. Zespől Szkół Technĺczno_ Informatycznych w Busku- Zdľoju.

Temat: Kontrola finansowa w zakresie wydatkowania subwencji ośwĺatowej w 2018 ľoku.

Niepľawidłowości:

Nie stwieľdzono niepľawidłowości.

Wvdano zalecenia:

Nie wydano zaleceń pokontľolnych.

5. Specjalny Ośľodek Szkolno- Wychowawcry dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdľoju.
Temat: Kontľola finansowa w zakresie wydatkowania subwencji oświatowej w 2018r.

Nieprawidłowości:

1. Błędne zastosowanie pľzepisów klasyfikacji budzetowej, tj. Rozpoľządzenía Ministľa

Finansów z dnia2 maľca 20l0 ľ. w spľawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

pľzychodów i ľozchodów oľaz śľodków pochodzących ze żrődęł zagraniczĺych (Dz' U.2014

poz. 1053 t j.).

2. Uregulowanie zobowiązania jednostki z przekľoczeniem teľminu płatności'

3. Brak w kilku pľzypadkach opisu merytoľycznego faktur otaz dat wpływu dokumentów do

jednostki.
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łľvdano zglecenig:

l. Wydatki księgowai zgodnie zprzepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

2 marca 2010 ľ. w spľawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, pľzychodów

i ľozchodów oraz środków pochodzących ze żrődęł zagranicznych (Dz. U.2014 poz.1053

tj.).

2. Regulować zobowiązaniazgodnie z okľeślonym teľminem płatności.

3. opatľywaó dokumenty datą wpływu do jednostki oraz opisem meľytorycznym.

6. Powĺatowy ośrodek Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju.
Temat: Kontľola finansowa w zakľesie dochodĺĎw gromadzonych na wydzielonym
rachunku ĺ ĺch przeznaczenia w 2018 ľoku.

Nieprawidłowości:

1. Naľuszenie pľzez jednostkę obowiązku na|iczania odsetek od nieterminowych wpłat

za organizowane przez PoDiDN np. szkolenia, konfeľencję, waľsztaty.

2. Wydatkowanie śľodków publicznych gľomadzonych na wydzielonym ľachunku w sposób

mogący naruszaó zapisy uchwały Nr XXvÍIIl270l201r7 Rady Powiatu

w Busku _ Zdroju z dniall maja}Ol7r. w spľawie okľeślenia jednostek budzetowych, żrődeł

dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich pľzeznaczenia oraz sposobu i trybu

sporządzania planów ťtnansowych dla wydziblonych rachunków dochodów oľaz uchwałą

Nľ XLl409l20l8 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 13 wľześniaŻ018ľ. w sprawie

zmiany uchwały Nr XXVIII l270l20l7 Rady Powiatu w Busku _ Züoju z dniaZ5 maja20l7ĺ.

w spľawie okľeślenia jednostek budżetowych, żrődeł dochodów gľomadzonych na

wydzielonym ľachunku i ich ptzeznaczęnia otaz sposobu i tľybu sporządzania planów

finansowych dla wydzielonych ľachunków dochodów.

Możliwośó naľuszęnia ľeguł w zakľesie wydatkowania środków zgromadzonych na ľachunku,

o którym mowa w art. 223 ustavły z dnia 27 sierpnia 2009t. o finansach publicznych

(Dz,IJ.2017.2O77 tj.), kwalifikowane może byó jako naľuszęnie dyscypliny finansów

publicznych określone w art. 7 ustawy z dnia 17 gľudnia 2004t. o odpowiedzialności

za nan)szeni e dyscypl iny fi nansów publ i cznych.

Wniosek o naľuszenie dyscypliny finansów publicznych złoŻony przez Refeľat Audýu

Wewnętľznego i Kontľoli do podpisu Staľoście Buskiemu - w tľakcie weryfikacji.

3. Klasyfikowanie wydatków niezgodne zRozporządzeniem Ministra Finansów z dniaZ marca

2010ľ. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

oľaz śľodków pochod zących ze Źrődeł zagranicznych (Dz.U. z 20l4r ., poz. 1 05 3 z pőźn.zm.).
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Wydano zalecenia:

l, Bezwzględnie naliczać, odsetki od nieteľminowych wpłat za zrealizowane przez PoDiDN
usługi szkolęniowe'

2. Wydatkować śľodki gľomadzone na wydzielonym rachunku zgodnie z obowiązującą

uchwałą Rady Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie okľeślenia jednostek budżetowych,

żrodeł dochodów gľomadzonych na wydzielonym rachunku i ich ptzeznaczeniaoraz sposobu

i trybu spoľządzania planów finansowych dla wydzielonych ľachunków dochodów

3' Wydatki księgować zgodnie z klasyfikacją okľeśloną w Rozporządzeniu Ministra Finansów

z dnia 2 marca 2010 ľ. w spľawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oľaz śľodków pochodzących ze żrődeł zagranicznych (Dz. U.2014

poz.l053 tj.).

7. Dom Pomocy Społecznej w Zborowĺe.
Temat: Kontľola Íĺnansowa w zakľesie dzĺałalności finansowej Domu Pomocy
Spolecznej w Zboľowie.

Niepľawidłowości:

1 . Błędne zastosowanie pľzepisów Rozpoľz ądzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 20 l 0r.

w spľawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, pľzychodów i ľozchodów oraz

śľodków pochodząc y ch ze żr ődeł zagr anicznych (Dz. U . 20 I 4 poz. 1 05 3 t j .).

2. Bľak dat wpływu dokumęntów do jednostki (kilka przypadków).

Wvdano zalecenÍa:

1. Wydatki księgowaó zgodnie z klasyfikacją okľeśloną w Rozporządzeniu Ministra

Finansów z dnia2 marca 20l0 r. w spľawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

pľzychodów i ľozchodów oľaz śľodków pochodzących ze żródeł zagĺanicznych (Dz. U.2014

poz.l053 tj.).

2. opatľywać dokumenty terminem wpływu do jednostki.

8. I Lĺceum Ogólnokształcące im. T. Koścĺuszkĺ w Busku _ Zdľoju.
Temat: Kontrola Íinansowa w zakľesie gospodaľki finansowo - kasowej pľowadzonej
prizez I Liceum ogólnoksztalcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku _ Zdroju.

NieprawiĺIłowości:

Nie stwierdzono niepľawidłowości

łYvdano zalecenia:

Nie wydano zaleceń.

26



9. Placówka opiekuńczo -Wychowawcza w Winĺaľach.
Temat: Kontľola finansowa w zakľesie wynagrodzeń osobowych pľacowników -kontľola
w tľakcie ľcalizacji.

l0. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju
Tematz Kontľola finansowa w II pólľoczu 2018 ľoku oľaz od 1 sĘcznia do 3l maja
2019r. - kontľola w tľakcie ľealizacji.

ReÍ-eľat Atldytu Wewnętľznego i Korrtľoli Staľostwa Powiatowego w Busktr-Zdľojtr

inťoľmuje, Że przedsÍawił ogólną inÍbľmację zľealizowanych czynnościjedynie za rok 2018

i pieľwszą połowę roku 2019, gdyŻw zapytaniu trie wskazano, jakiego okľesu inÍbľmacja ma

dotyczyó. W przypadku chęci trzyskania szczegőłovĺych infoľmacji w zakľesie prowadzonych

audytów i kontľoli proszę o kontakt z Ref'eľatem.

Do wiaĺlomości:
l. Biuro obsługi Racly i Zarządu
2, Pan Ludomiľ Leszczyliski Radny Racly Powiattl
3. ala

^

1
\l
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