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                                                                                              Racibórz dnia 30.04.2012 r. 
 
 
 
TK.1711. 6  .2012 
 
 
                                                                 Pani 
                                                                 Halina  Wyjadłowska 
                                                                 Dyrektor 
                                                                 Młodzieżowego  Ośrodka 
                                                                 Wychowawczego 
                                                                 w  Rudach 
 
 
                        Wystąpienie  pokontrolne 
 
 
W dniach od 27.03 – 28.03.2012r. oraz a dniu  02.04.2012 r. w Młodzieżowym 
Ośrodku   Wychowawczym   w   Rudach    została   przeprowadzona   kontrola                
w zakresie Zakładowego  Funduszu   Świadczeń   Socjalnych   oraz  dochodów 
budżetowych  za  lata  2010 – 2011,  a  w szczególności: 
- dokumenty organizacyjne 
- prawidłowość   naliczania   odpisów   na    Zakładowy   Fundusz   Świadczeń  
  Socjalnych 
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji  księgowej Zakładowego Funduszu 
  Świadczeń Socjalnych 
- terminowość   wypłaty   świadczeń   z   Zakładowego   Funduszu   Świadczeń 
  Socjalnych 
- prawidłowość   realizacji   dochodów   budżetowych 
- ewidencja   dochodów   budżetowych 
 
Ustalenia    kontroli    zostały    zawarte   w    protokole    kontroli    podpisanym                           
w dniu 24.04. 2012 r. którego jeden egzemplarz pozostawiono w  kontrolowanej 
jednostce. 
 
Z  dokonanych   ustaleń   wynika,   że   w   kierowanej   przez   Panią   jednostce 
stwierdzone  zostały   nieprawidłowości  w  zakresie  opracowania  dokumentów 
organizacyjnych ,  realizacji  wydatków   z  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń 
Socjalnych  oraz   dochodów  budżetowych. 
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Poniżej  przedstawione  zostały  nieprawidłowości , oraz  wnioski   zmierzające             
do   ich  usunięcia: 
 
1. Opracowanie  Regulaminu   na   podstawie   nieaktualnych ,  niekompletnych  
    przepisów  prawnych  oraz   nie   precyzyjnie   nazwanych.. 
2. Popełnienie  błędów  rachunkowych  przy  obliczaniu  odpisu  na  Zakładowy 
   Fundusz   Świadczeń   Socjalnych   za   lata   2010 – 2011   co   spowodowało  
   niezgodność    odpisu   po    prawidłowym    wyliczeniu  z  danymi  zawartymi  
    w   sprawozdaniach  rocznych  Rb-28S. 
3. Dokonywanie przelewów dofinansowania do świadczeń, zapomóg losowych,  
    pożyczek  mieszkaniowych, dofinansowania do  wypoczynku  dla  emerytów,             
    oraz za  zakupy  towarów  i  usług  z  ZFŚS    podstawie  nie  zatwierdzonych  
   do wypłaty dokumentów. 
4. Dokonywanie     przelewu    odpisu    na    ZFŚS    po    terminie. 
5. Nie   sporządzanie    wykazów     osób     uczestniczących   w    imprezach  
    integracyjnych. 
6. Prowadzenie    ewidencji    księgowej   odsetek od  środków   na   rachunkach  
    Bankowych w sposób nieczytelny  uniemożliwiający  rzetelne  ujęcie  danych 
     w  rocznych  sprawozdaniach  o  dochodach  Rb-27S. 
     
7. Zawieranie   umów,   niekompletnych,  które   nie   zawierają   nazwisk  osób 
    upoważnionych do  reprezentowania  jednostki w  imieniu  której   występują.  
 
Poniżej przedstawione zostały wnioski zmierzające do usunięcia powstałych 
Nieprawidłowości. 
 
Wnioski      
 
1. Opracowywać  Regulamin  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń   Socjalnych 
    na podstawie  aktualnych  przepisów  prawnych,    uwzględniając   wszystkie 
    niezbędne   przepisy,   na   podstawie   których   w/w   Regulamin    powinien 
    być opracowany. 
2. Przestrzegać  przepisów ustawy o podatku dochodowym  od osób  fizycznych 
    (Dz. U.  Nr 51, poz.307 z  2010 r.)  ponieważ  dofinansowania  do  świadczeń 
     z  ZFŚS  są opodatkowane. 
3. Dokonywać prawidłowo  obliczeń odpisu na ZFŚS , co  pozwoli  na   rzetelne 
    ujęcie  obliczonych  odpisów  w  ewidencji  księgowej,  oraz  sprawozdaniach  
    Rb-27S,  a  w  przyszłości   naruszenia   dyscypliny    finansów   publicznych. 
4. Dokonywać przelewu  świadczeń  na podstawie list wypłat, pożyczek z ZFŚS 
    oraz     zapłaty   faktur   i  in.   na   podstawie   dokumentów   zatwierdzonych  
    do  wypłaty,   sprawdzonych  pod  względem   merytorycznym   i   formalno- 
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    rachunkowym. 
5. Dokonywać   przelewu   odpisu   na    ZFŚS  terminowo. 
6. Sporządzać wykazy   osób   uczestniczących   w   imprezach   integracyjnych, 
    stanowiących załączniki do zapłaconych  faktur za w/w imprezy, co pozwoli 
    na    ustalenie   wysokości   podatku    uczestnikom   imprez. 
7. Prowadzić    ewidencję   księgową   odsetek   od    środków   na   rachunkach  
    bankowych  w   sposób   przejrzysty,   umożliwiający    rzetelne   ujmowanie  
    danych   w   rocznych   sprawozdaniach   o   dochodach    Rb-27S. 
8. Zawierać   umowy   kompletne ,   które   będą    zawierały   nazwiska    osób  
    upoważnionych  do  reprezentowania    danej   jednostki   w   imieniu   której 
    występują. 
 
 
Do   wniosków   pokontrolnych   przysługuje   prawo   zgłoszenia    zastrzeżeń 
w   terminie    14   dni   od   otrzymania   wystąpienia   pokontrolnego. 
 
Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie  30   dni   od   dnia   otrzymania 
wystąpienia   pokontrolnego,   informuje   na     piśmie    Starostę    o   sposobie           
wykonania   wniosków  i   zaleceń,   albo   o   przyczynach   ich   niewykonania. 
 
 
Racibórz dnia 30.04.2012 r. 
                                                                  
 
 
 
 


