€e

ą./4.oź'7:

lbsclwn
PoMoRsKI płŃsrwowy
woJEwoDTf,<I

Gdańsk,dnia l9 września20|3r.

INSPEI(TOR SANTTARNY
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Pan Tomasz Kiliński
PaństwowyPowiatowy InspektorSanitarny
ul. Starowiejska50
8 1 - 3 5 6G d y n i a

W związku z przeptowadzonąw dniach od 26.08,2013r.do 28.08.2013r.kontrolą
oraz brakiem uwag i zastrzezeń do ,,Projektu wystąpienia pokontrolnego.',w załączeniu
przesytam ,,Wystąpieniepokontro|ne,,Z dnia 19 września20I3r, celem zapoznania się
i wdrozenia przedstawionychzalęcen.

WYSTĄPIENIE

POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Gdyni ul. Starowiejska50
2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowekontrolera
- Marta Literska - specjalistads. finansowejkontroli wewnętrunej,Kontrolę przeprowadzono
na podstawie Upowaznienia Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
SanitarnegoNr 130/20I 2
3. Data rozpoczęciai zakończenia czynnoŚci kontrolnych
Czynnościkontrolne w PSSE w Gdyni przeprowadzonow dniach od 26 sierpnia 2013r. do 28
sierpnia 2OI3r. Wszelkie dokumenty,materiałyi informacje niezbędnedo przeprowadzenia
kontroli przedstawiat Pan Tomasz Kiliński - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gdyni orazPani Monika Majek - Gtowny Księgowy.
4. Zakres kontroli
1. Sprawdzeniewdrozenia za|ecenzawaftychw ,,Wystąpieniupokontrolnym''z dnia
7 grudnia fO||r. wydanym ptzez Wojewodę Pomorskiego.
f , Przestrzeganiezasad gospodarowaniaśrodkamipublicznymi.
5. Ocena skontrolowanejdziałalności
ocenę działalnoŚci organizacji dokonano na podstawie ustalonego stanu fbktycznego przy
zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli. Wykonanie zadan objętych zakresem kontroli
oceniono pozyĘwnie' jednakie jednostkapowinna wdrożyćpewne działanianaprawcze.
5.1 Przepisy prawne stanowiącekryteria oceny:
1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2OO9r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
157,poz. 1240 ze zm.).
2)

Ustawa z dnia f9 v,,rześniaI994r. o rachunkowości(tekst jednolity: Dz.U.
z 2013,poz.330).

3 ) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 200l r. w sprawle
wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracjt(Dz. U. z 2007r.Nr 137 poz.l541 ze zm.).

4) Ustawa z dnia l7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnościza naruszeniedyscypliny
finansów publicznych(tekstjednolity:Dz.U. z2073, poz. 168.).

s)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. r. w sprawie
szczegótowych zasad rachunkowościoraz planów kont dla budżetu państwa'
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowychzakładowbudżetowych,państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
RzeczypospolitejPolskiej (tekstjednolity: Dz. U . z 2013, poz. 289.).

6) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity:Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263ze zm.).

5.2 Ilekroć mowa o:
- jednostce/Stacji

na|eŻy rozumieć Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologtczną

w Gdyni
-

kięrowniku

jednostki/Dyrektorze/Inspektorze

na|eiy

rozumieć

Państwowego

Powiatowego InspektoraSanitarnegow Gdyni/ Dyrektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdyni

6. Ustalenia

6.1 Ustalenia ogólno-organizacyjne
1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdyni - Dyrektorem
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdyni jest Pan Tomasz Kiliński
powołanyw dniu 6 grudnia 2007r. przez PaństwowegoWojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gdańsku na okres 5 lat a następnie od dnia 6 grudnia 201fr.
powołanyprzez PrezydentaMiasta Gdyni na okres 5 lat. Pismem z dnia 29 grudnia
2009r. Dy"rektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Gdańsku
ustanowit Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w
dysponentemtrzeciegostopnia.

Gdyni

2 . W PSSE w Gdyni nie utworzono stanowiskaZastępcy PaństwowegoPowiatowego
Inspektora Sanitarnego,jednakze Upowaznieniem Nr 42lAll3 z dnia 2 stycznta
2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni upoważnił Pana
Mariana Piaskowskiego - Kierownika oddziału Biezącego i Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego do wykonywania czynności w ramach zapobiegawczego
i bieżącegonadzoru sanitamego oraz w ramach zapobtegania chorobom zakażnym
i innym chorobom powodowanym warunkami środowiskaoraz ich zwa|czania _
i

zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności

z

obowiązującymi wymaganiami higienicznymi

i zdrowotnymi a takż'e do

wydawania decyzjt w imieniu Państwowego Powiatowego InspektoraSanitarnego
w

Gdyni

z

wyłączentem zawierania i

Upowaznieniem

Nr

43lAl20I3

rozwięywania

Dyrektora

Powiatowej

pracę.

umów

o

Stacji

Sanitarno-

Epidemiologicznej w Gdyni z dnia 2 stycznia f0l3r. Pan Marian Piaskowski Kierownik

oddziału Biezącego i

Zapobtegawczego Nadzoru

upowazniony zastał' do prowadzenia spraw z

Sanitarnego

zakresu działania Dyrektora

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w

Gdyni,

w

czasie jęgo

nieobecnoŚci z v',ryłączeni
em zaw ier ania i rozw lązywania umów o pracę.
a
J.

Głównym Księgowym Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdyni
jest Pani Monika Majek . Z dniem 3 stycznia 2005r. pracownikowi powierzone
zostałoprowadzenie zagadnien z zakresu rachunkowościi gospodarki f,rnansowej
a następniez dniem 4 stycznia2010 roku powierzono obowiązki i odpowiedzialność
w zakresie: prowadzenia rachunkowości,wykonywania dyspozycji środkami
pienięznymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodnościoperacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym oraz kompletnościi rzetelnościdokumentów
dotyczących operacji gospodarczychi finansowych (akta kontroli nr 3/20l3). Nie
.vqyznaczonoosoby zastępującej Głównego Księgowego w całym zakresie
wykonywanych spraw.

4 . Zastępstwo Głównego Księgowego posiada Pani Mirosława Skuratko - Starsza
Księgowa, jednakze tylko w zakresie podpisywania dokumentów księgowofinansowych (pełnomocnictwoz dnia 14 kwietnia 2011r. ).

5 . Zadania w

zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych z

tytułu zadan

wykonywanych przez poszczego|ne komórki organtzacyjne i stanowiska pracy,
prowadzenia stosownych pokwitowań, Raportu kasowego i wpłat finansowych do
banku wykonuje Pani MirosławaBadowska - Starszy Księgowy.

6. Statut Powiatowej Stacji Sanitarno -

Epidemiologicznej w

Gdyni

został

wprowadzony ZarządzeniemNr 229lI2 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 sierpnia
2012r. roku

w

sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji

Sanitarno-

Epidemiolo gtcznejw Gdyri.

7 . Regulanrin organizacyjny został wprowadzony za|ącznikiem do Zarządzenta
Nr ó/12r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Gdyni z dnta
6

sierpnia 2012r. Powiatowa Stacja działa na

podstawie powszechnie

obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, jest publicznym podmiotem
posiada
|eczniczyn, w stosunku, do którego uprawnienia organu za'loŻycie|skiego
Wojewoda Pomorski. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Gdynia. Terytorialny
zasięg działalności
Stacji obejmujemiasto Gdynia, z wyłączeniemportu morskiego
w Gdyni.
8 . Wszyscy pracownicy Stacji posiadają ..Kartę opisu stanowiska pracy.'. która
zawiera.,cel istnienia stanowiska pracy, szczegółowo opisane zadania na danym
stanowisku pracy'

wskazanię zastępujących i

zastępowanych, wymagane

kwalifikacje.
9 . Zarządzeniem

Nr

|312004

Dyrektora

Powiatowej

Stacji

Sanitamo-

Epidemiologicznej w Gdyni z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia
Polityki Bezpieczettstwa Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w
Powiatowej

Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w

Gdyni

wprowadzono

uregulowaniawewnętrznew zakresie bezpieczeństwaochrony danych osobowych.
Powołano Administratora Bezpieczeństwa Infbrrnacji. Pracownicy,

ktorzy

przetwarzajądane osobowe posiadają .,Upowaznienię nr..... osoby zatrudnionej
przy przetwarzaniu danych osobowych,, wraz z określeniemzbiorÓw danych
osobowych,do których zostaliupoważnieni.

1 0 .W Stacji funkcjonuje instrukcja robocza ,,Lącznośc.Sytuacje kryzysowe.'', która
określazakres postępowaniawe wszystkich sytuacjachkryzysowych w przypadku
sieci

internetowej. telefonii stacjonarnej i

komórkowej. odnoŚnie

kopii

bezpieczeństwa Instrukcja określa:..Dane umieszczone na serwerach PSSE
(www/intranet)oraz poszczego|nychkomputerachmającychznaczeniedla działania
PSSE w Gdyni są archiwizowane na zewnętrznym dysku sieciowym. Informatyk
zewnętrzny dokonuje dodatkowo ręcznej archiwizacji danych Z Serwera WWW
i Intranetuna płycieDVD l razw miesiącu''.Z informacji otrzymanejod Głównego
Specjalistyds. systemówjakościpowyższenie dotyczy Sekcji Ekonornicznej.Kopię

bezpieczeństwa danych księgowych w Sekcji Ekonomicznej sporządza Główna
Księgowa raz w miesiącu i przechowujeją w pokoju Sekcji Ekonomicznej.
Dyrektor Stacji poinformował.,tŻ na przełomiewrzeŚnia/paŹdzięmika2013 roku
system w Stacji zostanierozbudowanyo dodatkonvydysk sieciov,ryzabezpieczający
tworzenie codziennych kopii bezpteczeństwadanych z Sekcji Ekonomicznej, która
działa w niezaleznej sieci nie połączonej z pozostałymi komputerami Stacji
(ograniczonydoStępwewnętrzny)(aktakontrolinr 4lf0|3).

6.2 Sprawdzenie wdrożeniazaleceń zawartych w ,,Wystąpieniupokontrolnym'' z dnia
7 grudnia 20||r. wydanym przez Wojewodę Pomorskiego (aktakontroli nr 512013)
Zalecęnię 1: Niezawieranie umów z|eceń na pracę będące w zakręsię obowiązków
słuibowych pracownika.
Wykonanie: W Stacji od 1 stycznia 20|1r.nie zawlęraneSą umowy na wykonywanie prac
będącychw zakresie obowiązków słuzbowych'
Za|ęcenię 2: Prowadzenie kont analitycznych, wymaganych ustawą o rachunkowości,
w

powiązaniu Z programem finansowo-księgowym (nieprawidłowoścpolegała na

nieprowadzęniu w programie finansowo-księgowym kont analitycznych, z podziałem na
poszczególnych

kontrahentów

(dłużników), będących

lszczegołowieniem

konta

syntetycznegow układziemiesięcznymi narastającym).
Wykonanie: Po przeprowadzonej kontroli wystąpiono do autora stosowanego w Stacji
oprogramowaniafinansowo-księgowegoi modutu budżetuzę z|ęcenięmdostosowaniago do
wymogów ustawy o rachunkowości. W

programie finansowo-księgowym GRAVIS,

w module ana|ttycznym..dochodybudzetowe''dla konta analitycznego 221 zostałystworzone
,,Kaftoteki kontrahenta za rok.'.-. KaŻda kartoteka dotyczy poszczego|negokontrahenta,
w której Zawartesą poSZcZęgólneczynnościdotyczącęsprawy w poszczególnych miesiącach
oraz narastająco
od początkuroku (aktakontroli nr 6120|3).
Za|ecenie3: Przęstrzeganieustalonegoprzęz Kierownika Jędnostkipogotowia kasowego.
Wykonanie:od początkuroku 20||, w PSSE w Gdyni nie funkcjonujepogotowiekasowe.
w-szelkiepłatności
regulowanesą bezgotówkowo. Gotówka pozostającaw kasie stanowi
dochody budzetowei odprowadzanajest do banku zgodnie z obowiązującymiprzepisami.

z obowiązującymi
Zalecenie 4: Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków zgodnie
w łącznej kwocię
przepisami (nieprawidłowoŚć polegała na księgowaniu wydatków
wynikającej z wyciągu bankowego).
podziałki klasyfikacyjnej
Wykonanie: E,widencjaksięgowa prowadzonajest prawidłowowg
podstawą dokonania
dla kazdego wydatku osobno (dla kazdego dokumentu będącego
wydatku, tj. faktury, rachunku itp.)
(nieprawidłowoŚćpolegała
Za|ęcenie 5: Dokonywanie zapisów w księgach w sposob trwały
raportachkasowych oraz
na dokonaniu nietrwałymzapisem ołówkiem- kont księgowych w
Z wymaganiami
ewidencji Środkow trwałych- w książce środkówtrwałych niezgodnym
określonymiw art. 23 ustawy o rachunkowości)'
technik komputerowych,
Wykonanie: Jednostkadokonuje zapisów w księgach przy uzyciu
c Zm1anyzapisow lub dopisaniainną techniką'
co wyklucza możliwoś
finansowanych
Za!ęcenię 6: Potwier<lzanierealizacji lokalnych wyjazdów służbowych,
służbowego.'.
zbudietuJednostki, poprzezwystawieniedokurnentu..poleceniewyjazdu
i ograniczenia kosztów,
Wykonanie: W Jednostcę,w celu usprawnienia organizacji pracy
miesięcznych.
przyjęto dobrą praktykę polegającą na zakupowaniu pracownikom biletow
miesięcznego(ich
Pracownicy mieszkający na terenie Gdyni otrzymują zwrot połowy biletu
w celu
partycypacjaw kosztach biletu uzasadnionajest tym, ze bilet miesięczny wykorzystują
Spoza Gdyni otrzymują
dojazdu do pracy i do celów prywatnych poza praca).Pracownicy
potrzebująw celu dojazdu
zwrot pełnegokosztu biletu miesięcznego,gdyz biletu takiego nie
jest uzasadniony
do pracy lub do celów prywatnych. Taki sposób roz|lczania kosztow
w formie delegacji
ekonomicznie i oszczędny niz sposob roz|iczaniawyjazdów słuzbowych
jest odnotowywane w specjalnie
słuzbowych. Każde wyjście służbowepoza teren Stacji
prowadzonychkontrolkaclt.
z|eceń (nieprawidłowość
Zalecenie 7: Prawidłoweksięgowanie tozrachunkówz tytułuumów
umów-zlęceń zawartych
dotyczyłanieprawidłowemuzaksięgowaniurozrachunków z ty.tułu
z pracownikami Jednostki).
się umów zleceń
Wykonanie: W związku z tym, iŻ od 1 stycznia 2011r. nię zawiera
z pracownikami Jędnostkizaleceniejest nieaktualne.

Za|ecenię 8: Prowadzenie ęwidencji ilościowej zakupionych odczynników i materiałów
laboratoryjnych,w celu ich prawidłowegoroz|iczeniana koniec roku budżetowego.
Wykonanie: Ewidencja ilościowazakupionych odczynników i materiałówlaboratoryjnych
prowadzonajest w Laboratorium zgodnie Z wymogami systemuISo i zaleceń PCA w postaci
,,Karty odczynnika'' stanowiącej załączniknr l8 do procedury PSSE/P-5.5-A. Rozliczenię
materiałównastępujew drodze spisu z natury na koniec roku, np' z v,,ykorzystaniem..Karty
ewidencji materiału pomocniczego na rok..'' stanowiącej załącznik nr 19 do procedury
PSSE/P-5.5-A (aktakontroli nr 7120t3).
Za|ecenię 9: Uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Gdyni na wynajem lokali w budynku
pozostającymw trwałymzarządziePSSE w Gdyni.
Wykonanie: obecnie wynajmowanyjest jeden lokal na gabinetlekarski (24mkw.),na którego
wynajem uzyskano w dniu f8.0f.2013r. z-qodQPrezydentaMiasta Gdynia (akta kontroli nr
8t2013).
Za|ecenię 10: Umarzanie naleznościSkarbu Państwa zgodnie z obowiązującymiprzepisami
prawa.
Wykonanie: obecnie w Stacji nie dokonuje się umorzeń nalęŹnościSkarbu Państwa.
Z oświadczeniaGłównej Księgowej wynika, Że w razie dokonywania umarzanianalezności
będą one wykonywane zgodnie z ustawa o finansach publicznych' W celach kontrolnych.
w proces dokonywaniatych czynności,będzie zaangaiowanyradca prawny.

6.3 Regulacje wewnętrzne dotyczącegospodarki finansowej Stacji

l. Zarządzeniem

Nr

412013

Dyrektora

Powiatowej

Stacji

Sanitarno-

Epidemiologicznej w Gdyni z dnia ó kwietnia 2013 roku wprowadzono zasady
(politykę) rachunkowościz mocą obowiązującąod dnia 01.0l.2013r. (akta
kontroli nr 912013). Dokument składa się z opisu następującychelementów
głównych:
- Rozdział I - Wprow adzenie,
- Rozdział II - ogólne zasadyprowadzeniaksiąg rachunkowych(miejsce prowadzenia
ksiąg
rachunkowych, określenieroku obrotowego otaz okresów sprawozdawczych, technika

prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody i terminy inwentatyzowania
składników
majątkowych),
- Rozdział III - obowiązujące metody wyceny
aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego (obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów,
ustalenie wyniku
finansowego),
. Rozdział IV - Sposób prowadzeniaksiąg rachunkowych
(zaktadowyplan kont, wykaz

ksiąg
rachunkowych, wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe
na komputerowych
nośnikachdanych, opis systenrukomputerowegorachunkowości)
(aktakontroli nr 10/2013),
- Rozdział V - System ochrony danych wjednostce
(ochronazbiorów ksiąg rachunkowych,
przechowywaniedanych, udostępnianiedanych i dokumentow).
2. Z ana|izy powyzszego dokumentu wynika, ze Stacja prawidłowo
opracowata
i wprowadziła do stosowania dokumentacjęopisując przyjęte przez jednostkę
ą
zasady (politykę) rachunkowoŚci, zgodnie z art, 10 ust. 1
i 2 ustawy
o rachunkowości.Jednakze w zakładowymplanie kont brak jest opisu
do konta
160
konto tęchniczne prowadzone dla konta 130-2 wydatki budzetowe,
prezentu'jące wydatki w układzie zadaniowym. W Stacji
brak regulacji
wewnętrznychustalającychzasady planowaniai wykonywania budietu
w układzie
zadaniowym (aktakontroli nr lll20l3).
3, W jednostce wprowadzono Zarządzenie Nr 7/2O|Oz dnia 17 października
2010
roku Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdyni
w sprawie zasad kontroli zarządczej.Do niniejszego zarządzenia wprowadzono
następujące załączniki:
-

Załącznik l

-

Kodeks

etyki

pracowników

Powiatowej Stacji

Sanitarno-

Epidemio 1ogicznej w Gdyni,
- Załącznik2 - oświadczenieo zapoznaniu
się z Kodęksem etyki,
- Załącznik3 - Zasady zapewniającebezstronność
i obiektywizm działaniawPowiatowei
Stacji Sanitarno-Epidemiologrcznejw Gdyni,
- Załącznik3a - oświadczenieosoby biorącej
udziałw postępowaniuadministracyjnym,
- Załącznik 3b - oświadczenie osoby
biorącej udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego'
- Załącznlk 4 - Tabela ryzyk,
- Zał.ącznik 5 -

Zasady kontroli

finansowej w

Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Gdyni. Zasady kontroli finansowej regulują:
wskazanie stanowisk
odpowiedzialnych za kontrolę' rodzaje kontroli" sposób prowadzenia
kontroli wstępnej

i bieżącej.kontrolę dokumentuprzez Głównego Księgowego. wskazanie na czym polega
kontrola merytoryczna i

formalno-rachunkowa wtaz zę wskazaniem stanowisk

słuzbowychupoważnionychdo dokonywania kontroli, sposób opisywania dokumentów
księgowych' procedurę kontroli wydatków. Zasady kontroli finansowej nie zawierają
wskazania imiennie osób i wzorów podpisow osób upoważnionych do kontroli
dokumentów finansowo-księgowych. Taki

wykaz

funkcjonuje w

fbrmie tabeli

nieuregulowanejprzepisemwewnętrznym.
Następnie załącznik5 zawięra
- Zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, w tym: rodzaje dowodów
księgowych, cechy dowodów księgowych, sposób stosowaniapoprawek na dokumentach
księgowych,przechowywaniedokumentów księgowych,
-

Gospodarka finansowa' w tym : opis zasad obrotu pieniężnego,pomieszczenia kasy,

ochroną i transport środków pieniężnych.prowadzona dokumentacja kasowa, zasady
wypełnianiadokumentów kasowych,kontrola kasy'
. Gospodarka drukami ścisłegozarachowania,w tym: sposób postępowaniaz drukami
ścisłegozarachowania.
- GospodarkaŚrodkami rzeczorymi" w tym: ewidencjaśrodkówtrwałychi wyposażenia.
- Zasady dokonywania zakupów i wydawanie materiałów do bezpoŚredniegozuŻycia,
w tym: obowiązki pracownika administracyjno-gospodatczego,sposób przyjmowania
nrateriałów, zasady amortyzacji środków trwatych, formy inwentaryzacji i sposób
przeprowadzania inwentaryzacjt,kontrola gospodarkim ateriałowej'
- Inwentaryzacja aktywów i pasywów,
- Schemat obiegu dokumentów' w t1tn: tabęla obiegu dokumentów - kadry l płace(zał.
1)' tabela obiegu dokumentów - zakup wartościniematerialnychi prawnych, środków
trwałych, inwestycji. materiałów, produktów, towarów, robót i usług (zał. 2), tabela
(zał'3)
obiegu dokumentów- finanse i księgowość
Powyisze tabele zawiera1ąnastępiljącerubryki: lp'/ dokument sporządzai podpislje za
prawidłowewystawienie (wraz z terminem)/kontrola formalno-mer5Ąoryczna/
kontrola
fonn alno-rachunkowa/ dokumęnt zatwięrdzal przeznaczenie dokumentu.
- Instrukcja inwentaryzacyjna,w t5rm:cele, zasady i metody inwentaryzacji,powołanie
komisji inwentaryzacyjnych'ustalaniei weryfikacjaroŻnicinwentaryzacyjnych'
- Załączntk6 - oświadczenieo stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora
finansów publicznych.
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4 . W powyzszym dokumencie prawidtowo opisano system kontroli zarządczej
w jednostce.Zgodnie z art. 68 ust. 1 oraz art.69 ust. 1 ustawy z dnta27 sierpnta
2009r. o

finansach publicznych

kontrolę zarządczą stanowią działania

podejmowanedla zapewnieniarea|tzacjicelów t zadanjednostkiw sposób zgodny
Z prawem' efektywny' oszczędny i terminowy.

5 . Zgodnie Z

s 6 Zarządzenia Nr 16466l10lY Prezydenta Miasta Gdyni z dnta

28 września 20I0r. w sprawie organtzacjt i zasad funkcjonowania kontroli
zaruądczejw Urzędzie Miasta i w jednostkachorganizacyjnychmiasta Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny został zobowiązany do składania kazdego roku
,,Informacji o stanie kontroli zarządczej za rok''..''. Inspektor wywiązuje się
z nał'oŻonęgo
obowiązku.
6 . Każdego roku podejmowane są równiei

inne działanta w ramach kontroli

zarządczej, w postaci: sporządzania samoocęny kontroli zarządczej i jej ana|izy,
sporządzania,.Kwestionariusza identyfikacji i oceny ryzyka real'tzacjtwybranych
istotnych cę|owlzadarVprojektóww .... roku'', przeglądu zatządzanta.Przegląd
systemu'ocenęstopnia rea|izacjizadan
zarządzaniama na celu ocenęskuteczności
v,ryznaczonych na poprzednim przeglądzie, wyznaczenie planu dział'an do
rea|tzacjtoraz ana|tzęwykonania budżetuZ wyszczególnieniem na poszczęgólne
podstawowa, działalnośc
paragrafy i rodzaje powstawania kosztów (działalność
prac zleconych).
7 . Zasady i uregulowania zawarte w powyżzszychdokumentach dają podstawę do
twierdzenia, iz opisany system zasad rachunkowoŚci i kontroli zapewnia
sprawność
funkcjonowaniaStacji w danym zakresię.
6.4 Ustalenia w zakresie gospodarki finansowej.

1 . Dokonano

kontroli

terminowoŚci

płatności na

rzecz

Zakładu Ubezpteczen

Społecznychza okres od 1 stycznia 20I3r' do dnia przeprowadzeniakontroli. Nie
stwięrdzono przekroczenia tetminów płatności.Zestawienie dokonanych płatności
przez PSSE w Gdyni do ZakładuUbezpieczeń Społecznychstanowi tabela załączona
do akt kontroli (aktakontroh nr 1212073).
f.

Sprawdzono terminowośćprzekazywania dochodów budzetowych na rzecz Skarbu
Państwa za okres od 1 maja 20I3r. do dnia przeprowadzeniakontroli. Stwierdzono,iŻ
jest zachowanazgodnie z $ 4 pkt 2 rozporządzeniaMinistra Finansów z
terminowość

t0

dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie szczegotowegosposobu wykonywania budżetu
państwa Dz. U' Nr 245, poz. |637 ze zm.). Zestawieniękwot i dat przekazania
naleznych dochodów na rzecz Skarbu Państwa wIaZ Z wyciągiem z konta Zawartow
aktachkontroli (aktakontroli nr 1312013).
3. Dokonano kontroli przeprowadzaniapostępowania egzekucyjnego w administracji,
ktore szczegółowo reguluje rczporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 |istopada
2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Do kontroli przedstawiono trzy losowo wybrane
decyzje wystawione ptZęZ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gdyni (aktakontroli nr 1412013):
1) Decyzją. nr NZ-lr7lEKl|3 z dnia 18.03.2013r'ustalono opłatę60zł vtraz
z zakreśIonym14 dniowym terminem płatności
od dnia doręczenia decyzji.
Dłuznik nie dokonałwpłaty.Upomnienie Nr 98 wystawiono 27.05.20I3r.
zakreślając
siedmiodniowytennin i doręczonow dniu 04.06.2013r.Dłużnik
nie dokonałwpłaty.W dniu 19.06.20|3r.wystawiono ponowne upomnienie.
W

dniu 20.06,2013r. wystawiono tytuł wykonawczy nr 26|TYT-Il13

i przekazano do II Urzędu Skarbowego w Gdyni. Zapłata wlw decyzji
dokonanozostataw dniu 2I.06.2013r.
2) Decyzją Nr NZ-1/EK1|3 z dnia 10.01.2013r.ustalono opłatę75zł. wraz
z zakreślonym14 dniowym terminem ptatnościod dnia doręczenia decyzji.
Dłuznik nie dokonał wpłaty' Upomnienie Nr 49 wystawiono w dniu
06.03.2013r.i doręczonow dniu 26.03.2013r.Dłużniknie dokonałwpłaty.
W dniu 08.04.2013r.wystawiono ponownie upomnienie Nr 65. W dniu
08.04.2013r.wystawionotytułwykonawczy nr I51TYT-1/13i przekazanodo
III Urzędu Skarbowegow Gdańsku.
3) Decyzją Nr NZ-18/EK/13 z dnia 18.03.2013r.ustalono opłatę60zł wraz
z zakreślonym14 dniowym terminem płatnościod dnia doręczenia decyzji.
Dłużniknie dokonałwpłaty.Upomnienie Nr 73 wystawiono dnia I9.04.20I3r.,
które zostałodoręczonew dniu 06.05.2013r.Dłuznik nie dokonałwpłaty.
Ponowne upomnienie Nr 106 wystawiono w dniu 27.05.2013r.W dniu
06'06.20| 3r. sporządzonotytułwykonawczy nr ff lTY T- l / 13 .
Powyzsze

losowo wybrane postępowania - nie są prowadzone zgodnie z trybem

postepowania wierzycieli

należnoŚci pienięznych przy

podejmowaniu czynności
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zmierzających do Zastosowaniaśrodków egzekucyjnych w zakresie stosowania procedury
i przestrzeganiaterminowości.

4 . Kwestię wyjazdów słuzbowych regulują:Zarządzenię Nr 12/2008 Dyrektora PSSE
z dnia 09.06.2008w sprawie ustalenia zasadkorzystaniaze służbowychsamochodów
osobowych w PSSE w Gdyni oraz Zarządzenienr 8/2008 Dyrektora PSSE w Gdyni
z dnia 22.04.f008r. w Sprawieprocedury roz|tczaniapolecenia wyjazdu służbowego.
Zarządzenienr 8/2008 na|eŻyuaktualnići dostosowaćdo obowiązującychprzepisów,
potrzeb jednostki i wypracowanej dobrej praktyki roz|tczanja vq,jazdówlpodrózy
słuzbowychistniejącejw jednostce.

5 . Nie stwierdzono niecelowych wydatków na wyjazdy służbowe.Stacja posiada dwa
samochody słuibowe przeznaczonena wyjazdy na terenie miasta Gdynia otaz poza
teręnmiasta Gdynia.
6 . Pracownicy

dokonujący czynności służbowych na

terenie miasta Gdynia

wykorzystują bilety do jazd lokalnych zakupione przez Stację. Pracownicy
mieszkający na terenie Gdyni otrzymują zwrot połowy kosztu biletu miesięcznegoich partycypacja w kosztach biletu uzasadniona jest tym, Że bilet miesięczny
wykorzystująw celu dojazdu do pracy i do celów prywatnychpoza pracą.Pracownicy
Spoza Gdyni otrzymują zwrot pełnegokosztu biletu miesięcznego,gdyż'biletu takiego
nie potrzebująw celu dojazdu do pracy. W jednostce prowadzone Są książki vvyjść
słuzbowych. W Stacji obowiązuje procedura polegająca na obowiązku wpisania
zaml'ęrzonegowyjściasłuzbowegodo rejestru,ze wskazaniemm.in. miejsca kontroli.
Rejestry wyjŚć prowadzone są oddzielnie dla poszczególnych Sekcji. BezpoŚredni
nadzor nad tymi rejestrami sprawrrjąKierownicy Sekcji, a nadzor nad wszystkimi
rejestrami na|eŻy do obowiązkow pracownika zatrudnionego na Samodzielnym
Stanowisku Pracy do Spraw Pracowniczych i Statystyki(aktakontroli nr 512013).

7 . Dwóch pracowników korzysta z samochodów prywatnych do celów słuŹbowych.na
podstawie umów o uiyczenie samochodu osobowego do celów służbowych,
zawartych z Dyrektorem Stacji. Zgodnie Z umową roz|iczanie kosztów odbywa się
w formie wypłatycomiesięcznegoryczałtustanowiącegoiloczyn stu pięćdziesięciu
kilometrów

i

stawki przewidzianej w

obowiązujących przepisach. Zgodnie

z oświadczeniemDyrektora Stacji pracownicy posiadający możliwoŚć uŻywania
samochoduprywatnegodo celów słuzbowychwykonują swoje obowiązki na terenie
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gdzie dojazd komunikacją miejskąjest niemożliwy |ub znacznie utrudniony (obtzeŻa
miast) (aktakontroli l6/2013)
8. Dyrektor PSSE w Gdyni nie korzysta z wllasnego środkatransportu do celÓw
słuzbowych.Nie otrzymuje tez ryczałtuzakotzystanie z własnegośrodkatransportu
do celów służbowych.
9' W jednostceopracowanoproceduryudzielaniazamowień publicznych do 14.000euro'
Powyzsze regulacje zostały okręślone w

Zarządzeniu Nr

3l2OO7 Dyrektora

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Gdyni z dnia 26 lipca ZOO7r.
w sprawie wprowadzenia w Życie Regulaminu ramowych procedur udzielania
zamówień publicznych o wartościszacunkowej nieprzekraczającejrównowańoŚci
kwoty l4'000 euro. Regulamin określaszczegołowąproceduręudzielania zamówienia
publicznego ponizej kwoty 14.000 euro Z rozdzieleniem procedury postępowaniaw
przypadku udzięlania zamówień o wartościponizej 7000 euro netto

i powyżej7000

euro netto.Do procedurydołączonowzory dokumentów.Procedurapowinna podlegać
aktualizacji.
10. W jednostcefunkcjonujerównież od dnia 01.08.20l3r..,Proceduraogólna PSSE/P8
Zakupy,, utworzona w ramach Systemu Zarządzania .Iakością.Procedura określa
sposób postępowaniaprzy zakupie t ptzekazaniudostawy lub usługirealizowanej na
potrzeby PSSE w Gdyni i dotyczy wszystkich zamówień dostaw i usługdo PSSE. Do
procedury dotączono wzory dokumentów, którymi

pracownicy jednostki Są

zobowlą;zanisię posługiwać.Wobec funkcjonującychdwóch procedur w jednostce
proponuje się ujednolicić zasady dokonywania zakupów w ramach udzielania
zamówień publicznych o wartoŚci szacunkowej nieprzekraczającej równowartości
kwoty 14. 000 euro.
l 1. W trakcie kontroli dokonano oceny prawidłowościstosowania procedur kontroli
wydatków. Kontroli poddano dowody księgowe dotyczącewydatkÓw za okres od dnia
I stycznia2013 - 31 lipca 2013r
Dowody księgowe zawierują
- określenierodzaju dowodu i jego numeruidentyfikacyjnego,
- określeniestron (nazwy, adresy)dokonującychoperacji gospodarczej.
- opis operacji oraz jego wartość,
- datędokonaniaoperacji,datęsporządzeniadowodu.
- podpiswystawcydowodu,

l3

- stwierdzeniei zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez
wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych
(dekretacja),
- brak stwięrdzeniai zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych
w

układzie zadaniowym

w jednostkach zobowiązanych do

planowania

i sprawozdawczości budzetowej w układzie zadaniowym, ewidencja operacji
dotyczących wykonania budzetu w układzie zadaniowym powinna być prowadzona
z v,rykorzystaniem konta pozabilansowego planu kont jednostek budzetowych
i samorządowych zakładow budżetowych zawartego w

załącznlku m 3 do

rozporządzeniacyt. powyżej w pkt 2. W Stacji, w Planie kont wprowadzono konto
techniczne 160 prezentujące wydatki w układzie zadaniowych jednak brak jest
regulacji wewnętrznych ustalających zasady funkcjonowania konta. od 1 stycznia
2012 r. zakładowy plan kont powinien zapewnic ewidencję wykonania budzetu w
układzie zadaniowym ($ 15 ust. 2 w zwtązku z $ 28 rozporządzenia Ministra
Finansów z 5 Iipca 2010 r. w sprawie szczegolnychzasad rachunkowoŚci oraz planów
kont dla budzetu państwa, budzetów jednostek samorząduterytorialnego,jednostek
budżetowych, samorządov\rych zakładow budżetowych' państwowych funduszy
celowych oIaz państwowych jednostek budzetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej). w

księgach rachunkowych konto 160

funkcjonuje prawidłowo,zastosowanoustaloneklucze podziału.

12.W

Stacji

sprawdzono terminowość regulowania

zobowtązan, Zobowiązania

regulowane są w miarę posiadanych środkówfinansowych.Nie stwierdzono zapłaty
odsetek(aktakontrolt nr 1712013).

1 3 .Zaangazowaniewydatków roku biezącego dokonuje się na podstawie poniesionych
wydatków i ewidencjonujewraz z ewidencjąwydatku. W Stacji ustalono wewnętrze
w postaci
regulacje i zasady dotyczące prowadzenia rachunkowościzaangaż,owania
ustalenia konta 998 ,,Zaangazowaniewydatków budzetowych'' w Zakładov'rymPlanie
Kont. Zgodnie z arl. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnta 2009 r. o finansach
publicznych aby prowadzić ewidencjęksięgową na|eŻyuwzględniaćwszystkie etapy
roz|iczen poprzedzające płatnośćdochodów i wydatków, a w zakresie wydatków
i kosztów również zaangaŻowanieśrodków, które oznacza prawne zaangaŻowanie
środków ujętych w

planie finansowym jednostki budŹetowej danego roku

budżetowego. ZaangaŻowanie jest etapem poprzedza1ącym dokonanie wydatku,

l4

a takŻę obejmuje wartośćwydatkowanych kwot w ramach zatwierdzonego planu
finansowegowydatków.
14. W PSSE w Gdyni nie stwierdzono niecelowych wydatków. Wszystkie wydatki były
dokonanew celu prowadzeniadziałalnoŚcistatutowejStacji.
15.Dokonano kontrolnegoSprawdzeniawykonania budżetuna dzien 15.05.2013r.oraz
10.06.2013r..Nie stwierdzonoprzekroczeniaplanu w dziale 851 rozdziale 85132
w podzialena paragrafy(aktakontrolinr 18/2013)'

6.5 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Księgi obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald tworzące: dziennik
obrotów, dziennik główna, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, księgi

l.

pomocnicze do wymaganych kont księgi gtównej, zestawięnie sald ksiąg
pomocniczych (aktakontroli nr 19l20I3).
f.

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z techniką określonąprzez Dyrektora
Stacji z ZarządzeniuNr 4l2OI3 w sprawie polityki rachunkowości.Do prowadzenia
ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy GRAVIS:
finansowo-księgowy, dochody budzetowe, dochody budżetowez usług zleconych.
Progranr komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów
odzwierciedlającądzienniki księgęgłowną.
rachunkowychw jedna całość

J.

ksiąg

Księgi rachunkowesą prawidłowooznaczone nazwąjednostki. nazwądanegorodzaju
księgi, nazwą programu przetwarzania danych. W księgach rachunkowych
zapewniono automatycznąkontrolę ciągłościzapisów. przenoszenia obrotów i sald.
Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych składają Się z automatycznie
numerowanych stron' Są Sumowanena kolejnych stronach w sposÓb ciągły w roku
obrotowym.

4' Dziennik obrotów zawiera chronologiczne ujęcie zdarzęń.jakie nastąpiływ okresie
jest
sprawozdawczym. Zapisy są kolejno numerowane, automatycznie nadawany
numer pozycji.
5. Zapisy na kontach księgi głównej dokonywano na kontach syntetycznychujętych w
wykazie kont przyjętych do stosowania w Zakładovtym Planie Kont. Zapisy na
kontach księgi głownejdokonywaneSąZ zachowaniemzasady podwojnegozapisu, na
podstawiezadekrętowanychdowodów Źródłowych'
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6 . Zachowane są wymogi w zakresie prowadzenia kont pomocniczych określonew art.
16 i 17 ustawy o rachunkowoŚci. Ewidencja szczegołowapodstawo!\rychŚrodków
trwałych obejmuje księgę inwentaryzacyjnąoraz tabe|e amortyzacyjne.Ewidencja
szczegółowa pozostałych środków trwałych prowadzona jest w postaci ewidencji
iloŚciowo-warlościowej oraz ewidencji iloŚciowej. Kierownik jednostki podjął
decyzję, iż niskocenne Środki trwałe i wyposażenie o wartoŚci początkowej nie
wyższejnii 600Złewidencjonujesię wyłączniena odpowiednichkontach zespołu,.4'..
Poza szczęgółowąewidencją iloŚciowo-wartościowąprowadzi się dodatkowo kar1y
przyrządowe- dla pozostałychśrodkówtrwałychszczególnie cennych dla jednostki.

7 . Sporządzone na koniec miesiąca ,,Zestawienia obrotów i sald księgi głównej''
zawterająwymaganeelementy'tj. symbole I nazw kont, salda kont na dzien otwarcia
ksiąg rachunkowych,obroty za okres sprawozdawczyi narastającood początku roku'
salda na koniec okresu sprawozdawczego.obroty ,,ZestawieniaobrotÓw i sald księgi
głównej''są zgodne z obrotami,,Dziennik główna''.
8 . Dokonane zapisy w księgach rachunkowych udokumentowane Są dowodami
stwierdzającymi dokonanie operacji gospodarczej (dokonano sprawdzenia miesiąca
m a j a2 0 1 3 r . )
9 . Dowody księgowespetniająwymagania
wynikającez przepisów art.22 ust. 1-3' tj.: są
rzetelne (zgodne z

rzęczryistym

przebiegiem operacji gospodarczej' która

dokumentują),kompletne (zawierajądane zawartew ań' 21 ustawy o rachunkowości'
Dokumenty księgowe zawierają potwierdzenie dokonania prZęZ Głównego
Księgowego wstępnej kontroli zgodnościdokumentowanychoperacji gospodarczych
i finansowych z planem finanso!\ym i ich kompletnościi rzetelności.Kontrola
merytoryczna dokonywana przez osoby upowaznione powinna być bardziej
szczegółowa i stwierdzająca celowośćdokonania zakupu wraz zę wskazaniem
działania,do którego dany wydatek należyzaewidencjonować.

1 0 .Na podstawie dokonanej kontroli moina stwierdzić' Że księgi rachunkowe
prowadzonesą:
a. rzetelnię- dokonywanew nich zapisy odzwierciedlająstanrzeczywisty,
b . bezbłędnie- wprowadzono do nich kompletne i poprawnie zakwalifikowane do

zaksięgowaniaw danym miesiącudowody księgowe,zapewnionociągłość
zapisów
oraz be zb|ędnośćdziałaniastosowanych procedur obl iczeniowych,
c . sprawdzalnie- umozliwiają sprawdzeniepoprawnościdokonanych w nich zapisów,

sald oraz działantaprocedurobliczeniowych,
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d. na bieząco - pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie
obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym
dekl aracji po datkowy ch oraz dokonanie r oz|iczeń fi nansowyc h.

7. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości
Z przeprowadzonejw dniach od f6 sierpnia fOl3r. do 28 sierpnia 2Ol3r. kontroli wynika,
iz jednostka działa sprawnie i wdrożone mechanizmy kontrolne zabezpiecza1ąprzed
zmateria|izowaniem się poważnych ryzyk, które rnogłyby wpłynąc na wykonywanie zadan
statutowych.Wykonywanie zadan objętych zakresęm kontroli oceniono pozytywnie, jednak
wskazano

na

potrzebę wdrozenia

działan naprawczych.

Zakres

stwierdzonych

nieprawidłowoŚcizostałopisany powyzej i może być skutkiem zmieniającegosię otoczenia,
w któr5rmjednostka funkcjonuje.

8. Za|ecenia i wnioski doĘczące usunięcia

nieprawidłowościi

usprawnienia

funkcjonowania jednostki

Przedstawiając powyższy stan taktyczny, Pomorski Państwowy Woiewódzki
InspektorSanitamy w Gdańsku za|ecaz
1. wprowadzenie

mechanizmu

kontrolnego

zapewniającego

zastępowalność
Głównego Księgowęgo w całościzałatwianychspraw,
2. tworzeniecodziennychkopi bezpieczenstwadanych księgowych
w Sekcji Ekonomicznej,
3. uaktualnienie Zarządzenia Nr 412013 Dyrektora Powiatowej Stacji
sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni z dnia 6 kwietnia 2013 roku
wprowadzającęgozasady(politykę) rachunkowości,a w szczególności
ZakładowyPlan Kont,
4. wprowadzenieregulacji wewnętrznychustalających zasadyplanowania
i wykonyrvaniabudżetuw układziezadaniowym,
5. wprowadzenie

regulacji

w-ewnętrznych ustalających

wykaz

pracowników upowaznionychdo wykonywania kontroli fi nansowej.
6, przeprowadzaniepostępowańegzekucyjnychw administracjizgodnie z
procedurą zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów z

dnia
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22listopada 200|r, w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o postępowaniuegzekucyjnymw administracji,
7 . ujednolicenie, tunkcjonujących w jednostce, zasad' dokonywania
zakupów w ramach udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowejnieprzekracza1ącej
równowartościkwoty 14. 000 euro,
8 . wyeliminowanie nieprawidłowości
w sposobie prowadzenia ewidencii
k si ęgowej zaangaŻowania.
9. szczegołowe przeprowadzanie kontroli merytorycznej dokumęntów
księgowych pod względem celowościdokonania wydatkow wraz ze
wskazanięm miejsca zaewidencjonowania (dekretacji) w księgach
rachunkowychw układziezadaniowym.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca ZOlLr o kontroli w administracji
rządowej (Dz. U Nr 185' poz. 1092) zobowiązuję Pana Inspektora'w terminie 14 dni, do
złoŻeniainformacji o wykonaniu zaleceń atakzę o podjętych działaniach|ubprzyczynach ich
niepodjęcia.

,Ła<
(podpis kierownika jednostki.t
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