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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer/fytu/tonfro//
Jednostka
przeprowadzajapa

kontmlq
Kontrolerzy

P/16/001 - Wykonanie budzetu pahstwa w 2015 r.
Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Gorze
1. Oskar Zadrejko, gt. specjalista kontroli pahstwowej, upowaznienie do kontroli
nr99412zdnia22.01.2016r.
2. Krzysztof Jodko, gt. specjalista kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr 99422 zdnia 29.02.2016 r.
(dowod: akta kontroli str. 1-4)

Jednostka
kontrolowana
Kierownikjednostki
kontrolowanej

Samorzadowe Kolegium Odwotawcze w Zielonej Gorze (dalej Kolegium, SKO)
Robert Gwidon Makarowicz, Prezes Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Zielonej Gorze
(dowod: akta kontroli str. 5-8)

II. Ocena kontrolowanej dziaialnosci
Ocena ogo/na

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 wykonanie przez Samorzadowe
Kolegium Odwotawcze budzetu pahstwa w 2015 roku.

Uzasadnienie oceny
ogolnej

Realizacja wydatkow odbywate si? w sposob celowy, gospodarny i zgodny z planem
finansowym. Wydatki byty weryfikowane zgodnie z przyj^tymi regulacjami w
zakresie kontroli finansowej. Na podstawie wylosowanej proby ustalono, ze wydatki
byty rzetelnie skalkulowane, celowe, gospodarne, potwierdzone wtasciwymi
dokumentami, zrealizowane zgodnie z obowiazujacym prawem i planem
finansowym.
Kolegium, udzielajac zamowieri publicznych, z uwagi na wartosc udzielonych
zamowieri, nie byto zobowiazane do stosowania przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych2. Post^powania o udzielenie
zamowienia prowadzone byty przez upowaznionego pracownika Kolegium,
a wyboru dostawcy dokonywano w oparciu o analize, ofert rynkowych. NIK
stwierdzila brak pisemnych umow przy dwoch zamowieniach o wartosci
przekraczaja^cej rownowartosc 3.000 euro, co bylo niezgodne z przyjejymi w
jednostce regulacjami wewn^trznymi.
Najwyzsza Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowata roczne sprawozdania za 2015 r.
sporzadzone przez Samorzadowe Kolegium Odwoiawcze:
- o stanie srodkow na rachunkach bankowych panstwowych jednostek
budzetowych (Rb-23),
- z wykonania planu dochodow budzetowych (Rb-27),
- z wykonania planu wydatkow budzetu panstwa (Rb-28),

1
W kontroli wykonania budzetu panstwa w 2015 r. Najwyzsza Izba Kontroli stosuje nast?pujace oceny: pozytywna i
negatywna. W przypadku gdy nie zostaly spetnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej stosuj'e sie ocene
opisowa^.
2 Dz. U.z 2015 r.,poz. 2164.

- roczne sprawozdanie z wykonania wydatkow budzetu paristwa oraz budzetu
srodkow europejskich w uktadzie zadaniowym (Rb-BZ1),
- sprawozdania finansowe za IV kwartal 2015 r. o stanie naleznosci oraz
wybranych aktywow finansowych (Rb-N) i zobowiazari wedtug tytulow dfuznych
oraz por^czeri i gwarancji (Rb-Z).
Sprawozdania te, sporzadzone na podstawie danych wynikajacych zewidencji
ksiejowej, przekazuja, prawdziwy obraz dochodow, wydatkow, a takze naleznosci
izobowiazari 2015 roku. Sprawozdania sporzadzono terminowo, stosownie do
przepisow rozporzadzeh Ministra Finansow w sprawie: sprawozdawczosci
budzetowej3, sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w zakresie
operacji finansowych4, a takze sprawozdawczosci budzetowej w uktadzie
zadaniowym5.

III. Wyniki kontroli
1. Dochody budzetowe
Opis stanu
faktycznego

Samorzadowe Kolegium Odwotawcze nie planowato i nie realizowalo dochodow
budzetowych w 2015 r., j'ak i w roku poprzednim.
(dowod: akta kontroli, str. 83)
2. Wydatki budzetu pahstwa i budzetu srodkow europejskich

Opis stanu
faktycznego

2.1. Wydatki budzetu paristwa
2.1.1. Wydatki Kolegium w 2015 r. wyniosty 2.589,1 tys. zt, co stanowifo 100% planu
oraz 102,6% wydatkow zrealizowanych wroku poprzednim. Wszystkie wydatki
wykonano w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziat 75016 Samorzadowe
Kolegia Odwotawcze.
W poszczegolnych paragrafach najwi§ksze procentowo zmiany w porownaniu
z rokiem poprzednim dotyczyty: zwi^kszenia wydatkow na zakup ustug zdrowotnych
(par. 4280 - 300%), zakup ustug telefonii komorkowej (par. 4360 - 300%), szkolenie
pracownikow (par. 4700 - 200%), zakupy inwestycyjne (par. 6060 - 237%) oraz
zmniejszenia wydatkow na zakup ustug remontowych (par. 4270 - 63%) i wydatkow
na podroze sfuzbowe (par. 4410 - 88 %).
W ramach srodkow z rezerwy celowej j'ednostce przyznano tacznie 149,1 tys. zt z
przeznaczeniem na: wydatki zwiazane z funkcjonowaniem systemow
informatycznych (65 tys. zt - 43,6%), regulacj? wynagrodzen osobowych
pracownikow biura (49,6 tys. zf - 33%), wydatki biezace kolegium (21 tys. zt 14,1%), koszty sadowe (12,7 tys. zt - 8,5%), wyrownanie nagrody jubileuszowej 0,8
tys. zt. Srodki przyznane Kolegium z rezerwy celowej wykorzystano w 100%.
Po otrzymaniu decyzji o zwi^kszeniu wydatkow wprowadzano zmiany w planie
finansowym.
(dowod: akta kontroli, str.84,88-99,103-118)
Wykonanie wydatkow wedtug grup ekonomicznych w odniesieniu do roku
poprzedniego ksztattowato si§ nast^pujaco:
Rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej
(Dz. U. z 2014 r, poz. 119 ze zm.).
4 Rozporza^dzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w
zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).
5 Rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej
w uktadzie zadaniowym (Dz. U. Nr298, poz. 1766).
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- swiadczenia na rzecz osob fizycznych6: 0,4 tys. zl (spadek o 33%),
- wydatki biezace7: 2.493,9 tys. zl (wykonanie na poziomie ubiegtego roku),
- wydatki majajkowe8: 94,8 tys. z! (237% wykonania roku ubiegtego).
Wydatki majalkowe zrealizowane w 2015 r. dotyczyly zakupow: sprzeju
komputerowego i klimatyzatora do serwerowni, licencji oprogramowania
specjalistycznego. W roku poprzednim w ramach wydatkow majajkowych (40 tys. zl)
Kolegium
zakupito
sprz?t
komputerowy
(cztery
stanowiska)
i dwie wysokowydajne kserokopiarki.
Wydatki we wszystkich grupach ekonomicznych zrealizowano zgodnie z planem
finansowym Kolegium.
(dowod: akta kontroli, str. 84,98-100,121,221)
2.1.2. Przeciejne zatrudnienie, w przeliczeniu na pelnozatrudnionych, w roku 2015
wyniosto 22,8 osoby (25 osob w 2014 r.), w tym: 12,37 etatowi czlonkowie Kolegium
(13 osob w 2014 r.) oraz 10,4 osoby nieobj^te mnoznikowymi systemami
wynagrodzen (12 osob w 2014 r.). Spadek zatrudnienia w grupie czlonkow
etatowych (1 osoba) wiazal si? z zaprzestaniem prowadzenia dzialalnosci
orzeczniczej spowodowanej wyborem na posla na Sejm RP. W grupie osob
nieobj^tych mnoznikowymi systemami wynagrodzen spadek zatrudnienia
spowodowany byt uptywem terminu umow zawartych na czas okreslony.
Wydatki na wynagrodzenie wyniosty w 2015 r. 1.722,1 tys. zl, stanowiac 100%
wartosci zaplanowanej, i ksztattowaly si? na poziomie zblizonym do roku
poprzedniego (wzrost o 0,3%).
(dowod: akta kontroli, str. 24-27,128-130,218-220)
2.1.3. W pierwotnym planie finansowym Kolegium przewidziano wydatki majajkowe
w wysokosci 30 tys. zt. W ciajgu roku dokonano dwoch uzasadnionych i celowych
zmian w planie wydatkow majajtkowych9. Ostatecznie wydatki majajkowe
zrealizowane zostaly zgodnie z planem finansowym po zmianach, w wysokosci 94,8
tys. zt (dziat 750, rozdziat 75016, paragraf 6060). Zmiany w planie byty celowe,
powodowane potrzebami jednostki i nie przekraczaty jednorazowo kwoty 100 tys. zl.
(dowod: akta kontroli, str. 84,89,92,98-99,128)
2.1.4. Realizacja wydatkow Kolegium byla przedmiotem kwartalnych i miesi?cznych
analiz wykonania planu finansowego oraz polrocznych analiz wykonania zadari
jednostki w ramach budzetu zadaniowego.
Badanie proby 44 wydatkow na laczna^kwot? 188.421,68 zl (7,2% ogolu wydatkow),
wylosowanych metoda^statystyczna Monetary Unit Sampling10, wykazalo, m.in. ze:
- wydatki byly rzetelnie skalkulowane i celowe,
- wydatki majatowe potwierdzone wybranymi do badania dokumentami zostaly
zrealizowane zgodnie z obowiazujacym prawem, byly gospodarne i celowe,
- nie wystapily przypadki nieterminowych platnosci skutkujacych zaplaceniem
odsetek, kar lub oplat,
- nie wystapity przypadki dokonywania wydatku ze znacznym wyprzedzeniem
okreslonego terminu ptatnosci.
(dowod: akta kontroli, str. 73-78,86-87,131-139,216-216)
Paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen.
Paragrafy od 401 do 470.
8 Paragraf 6060.
9 Zakup stanowisk komputerowych, sprz^tu komputerowego i klimatyzatora do serwerowni oraz licencji oprogramowania.
10 Z populacji 278 dowodow o wartosci 438.405,17 zf ujetych na koncie 130 (po wytapzeniu wydatkow w paragrafach 401-408,
411-414, 418, 420 i 444 oraz wydatkow ponizej 500 zt.) wylosowano do badania 44 dowody ksi^gowe. Do losowania przyjeto
nastepuja.ce parametry: RS - ryzyko statystyczne - 45%, TB - prog istotnosci ogolnej - 2% ocenianej populacji co data
wartosc 8.768,10 zt, bta^d oceny w przypadku kontroli budzetowej przyjeto na poziomie e = 0,75 * TB e = 0,75 x TB = 0 75 x
8.768,10 = 6.576,08 zt.
6
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2.1.5. W roku 2015 Kolegium nie udzielito zamowienia publicznego o wartosci
przekraczajacej rownowartosc kwoty 30.000 euro, w zwiazku z czym, zgodnie z art.
4 pkt 8 ustawy Prawo zamowieri publicznych, do udzielanych zamowieri Kolegium
nie stosowato trybow przewidzianych w ustawie.
Prezes Kolegium ustanowil Regulamin Zamowieri Publicznych11, dotyczacy
udzielanie zamowieri do rownowartosci 3.000 euro, powyzej 3.000 euro do 30.000
euro i powyzej 30.000 euro. W kontrolowanym okresie Kolegium udzielito dwoch
zamowieri publicznych na kwot§ przekraczajaca rownowartosc 3.000 euro: zakup
sprzeju komputerowego do serwerowni - 58.148,90 zl12 oraz zakup komputerowych
stacji roboczych - 29.819,83 zf13. Oba post^powania w sprawie udzielenia ww.
zamowieri, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, prowadzif upowazniony
pracownik, a udzielenie zamowienia poprzedzone byto analiza^ rynku (zebranie co
najmniej 3 ofert). Udzielajac obu zamowieri Prezes nie zawari umow w formie
pisemnej, co bylo wymagane przez § 9 Regulaminu dla zamowieri, ktorych wartosc
przekraczala 3.000 euro. Zakup sprz^tu komputerowego potwierdzony zostat
fakturami.
(dowod: akta kontroli, str. 140-167)
2.1.6. Majac na uwadze racjonalizacj? wydatkow w Kolegium, Prezes podjat
nast^pujace dziafania ograniczajace wydatki budzetowe:
- w wyniku rozmow z Prezesem WSA w Gorzowie Wielkopolskim grupowane sa,
skargi z udziatem SKO i w miar§ mozliwosci sad wyznacza kilka wokand
w jednym dniu, co ogranicza ilosc wyjazdow stuzbowych do Gorzowa Wlkp.,
- Prezes SKO zdecydowal o osobistym dostarczaniu przez pracownikow biura
Kolegium korespondencji do organow administracji publicznej, maja^cych siedzib?
w Zielonej Gorze,
- w ramach oszcz^dnosci papieru biurowego podj^to decyzj? o: sporzadzaniu
dokumentacji uzywajac czcionki o rozmiarze 11 i zmniejszeniu marginesow oraz
o dwustronnym kserowaniu dokumentow.
(dowod: akta kontroli, str. 209-211)
2.2. Wydatki budzetu srodkow europej'skich
W roku 2015 Kolegium nie realizowalo wydatkow budzetu srodkow europejskich.
(dowod: akta kontroli, str. 85,100-101)
2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej dzialalnosci
W kontrolowanym okresie Kolegium realizowato zadanie 16.6. - Sprawowanie
funkcji organu wyzszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej nalezacych do wlasciwosci jednostek samorzadu terytorialnego oraz
orzekanie w innych sprawach na zasadach okreslonych w ustawach. Celem zadania
byla kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeri administracyjnych organow
jednostek samorzadu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskow dotyczacych oplat
rocznych za uzytkowanie wieczyste nieruchomosci gruntowych. W ramach zadania
16.6. Kolegium realizowato podzadania 16.6.1.1. - Orzecznictwo w sprawach
administracyjnych i podatkowych, ktorego celem byto zapewnienie zgodnego
z prawem zatetwiania spraw, oraz 16.6.1.2. - Przedsadowe rozstrzyganie sporow
cywilno-prawnych dotyczacych stawek procentowych i aktualizacji optat rocznych

11 Zarz^dzenie

nr 19/2014 Prezesa SKO z 31.12.2014 r.
euro. Kurs 1 euro = 4,2249 zt zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministr6w w sprawie sredniego kursu
ztotego w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartosci zamowieh publicznych z dnia 23 grudnia 2013 r.
(Dz.U z 2013 r.,poz. 1692).
"7.058,11 euro.
1213.763,38

z tyt. uzytkowania wieczystego, ktorego celem byto dazenie do polubownego
zatatwienia sprawy w drodze ugody i odciazenie sadow powszechnych.
Ogotem w 2015 r. Kolegium wykazato do rozpatrzenia 3558 spraw, z czego 3457
spraw zaewidencjonowano w 2015 r. a 101 spraw pozostab do rozpatrzenia z roku
ubiegtego. Kolegium rozpatrzyto w 2015 r. 3351 spraw, tj. 94,1% ogolnej liczby
spraw. Planowana wartosc miernika w tym zakresie SKO ustalito na 97%.
W ramach podzadania 16.6.1.1. Kolegium wykazaio tacznie 3420 spraw - 3336
zaewidencjonowanych w 2015 r. i 84 sprawy z roku ubiegtego. Rozpatrzono 3238
spraw, tj. 96,6% przy zatozonym miemiku na poziomie 97%.
W ramach podzadania 16.1.1.2. Kolegium wykazato tacznie 138 spraw - 121
zaewidencjonowanych w 2015 r. i 17 spraw z roku ubiegtego. Rozpatrzono 113
spraw, tj. 3,4% ogotu spraw rozpatrzonych. Od rozstrzygni?c SKO wniesiono 17
sprzeciwow, tj. 15% spraw, przy zatozonym mierniku na poziomie 6%.
Wydatki jednostki na podzadanie 16.6.1.1. wyniosty 2.501,7 tys. zt (96,6% ogotu
wydatkow), a na podzadanie 16.6.1.2.87,4 tys. zt (3,4%).
(dowod: akta kontroli, str. 20-23,77-78)
Ustalona
nieprawidtowosc

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nast^pujaca^ nieprawidtowosc:
Udzielajac dwoch odre.bnych zamowien na zakup sprz^tu komputerowego o tacznej
wartosci 87.968,73 zt (zamowienie udzielone w marcu 2015 r. na kwot§ 29.819,83 zt
i zamowienie udzielone w listopadzie 2015 r. na kwot? 58.148,90 zt), po
przeprowadzeniu stosownych post^powah, Prezes Kolegium nie zawart pisemnej
umowy na udzielenie ww. zamowien, mimo takiego obowiazku wynikajacego
z wprowadzonego w jednostce Regulaminu Zamowieii Publicznych. Zamowienie
potwierdzone zostaty jedynie fakturami zakupu. Zgodnie z § 9 Regulaminu,
realizacja zamowienia na dostawy i ustugi wymaga zawarcia umowy w formie
pisemnej, z wyjajkiem zamowien na rzeczy lub ustugi powszechnie dost^pne
o ustalonych standardach jakosciowych, ktorych wartosc nie przekracza 3.000 euro.
W ztozonych wyjasnieniach Prezes Kolegium podat, ze jego zdaniem koniecznosc
zawarcia odr^bnej od faktury umowy dla zakupow o wartosci mi^dzy 3.000 a 30.000
euro dotyczy rzeczy oznaczonych co do tozsamosci a nie co do gatunku, np. zakup
samochodu, sejfu itp. Sprz§t komputerowy w istocie rzeczy jest kupnem rzeczy co
do gatunku. Jednostkowa wartosc jednego komputera nie przekracza rownowartosci
3.000 euro, z tego tez powodu nie zawarto z dostawca, odr^bnej umowy kupna
sprzedazy, a ograniczono si? do faktury dokumentujacej ptatnosc.
Jednoczesnie Prezes zadeklarowat
w Regulaminie Zamowieii Publicznych.

doprecyzowanie

stosownego

zapisu

(dowod: akta kontroli, str. 142-146,149-160, 207-208)
Ocena czastkowa

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidtowosci,
dziatalnosc kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.
3. Sprawozdania

Opis stanu
faktycznego

3.1. Badaniem objeto roczne sprawozdania budzetowe Rb-23 o stanie srodkow na
rachunkach bankowych panstwowych jednostek budzetowych, z wyiaczeniem
rachunkow izb celnych, Rb-27 z wykonania planu dochodow budzetowych, Rb-28
z wykonania plany wydatkow budzetowych, Rb-BZ1 z wykonania wydatkow budzetu
paiistwa w uktedzie zadaniowym, wedtug stanu na dzieii 31 grudnia 2015 r. oraz

sprawozdania kwartalne w zakresie operacji finansowych Rb-N o stanie naleznosci
oraz wybranych aktywow finansowych i Rb-Z o stanie zobowiazan wg tytutow
dfuznych za wszystkie kwartaty 2015 r.
Sprawozdania budzetowe sporzadzone zostaty:
- w zakresie planu - w kwotach wynikajacych z planu finansowego jednostki, po
uwzgl^dnieniu zmian,
- w zakresie wykonania - na podstawie danych wynikajacych z ewidencji
ksi^gowej, wedfug stanu na okreslony dzieri,
zgodnie z postanowieniami § 5 rozporzadzenie Ministra Finansow w sprawie
sprawozdawczosci budzetowej, § 10 rozporzadzenia Ministra Finansow w sprawie
sprawozdari jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji
finansowych oraz § 5 rozporzadzenie Ministra w sprawie sprawozdawczosci
budzetowej w uktadzie zadaniowym.
(dowod: akta kontroli, str. 81-82,100-101,176-198)
3.2. Jednostka wykazuje systematyczne podejscie do procesu szacowania ryzyka,
a proces ten zostat zdefiniowany aktami wlasnymi - zarzadzeniami Prezesa
Kolegium lub uchwalami Zgromadzenia Ogolnego Kolegium, w szczegolnosci:
- Procedury kontroli zarzadczej14, zawierajace analizy wykonania budzetu,
kwestionariusz kontroli zarzadczej, coroczne oswiadczenie o stanie kontroli
zarzadczej w jednostce oraz identyfikacj? ryzyka wjednostce;
- Regulamin Organizacyjny Kolegium1*;
- zakresy obowiazkow osob uczestniczacych w wydatkowaniu srodkow
finansowych (gtowny ksi^gowy, kierownik biura Kolegium);
- Zasady polityki rachunkowosci16, ktorej elementami sa^: 1) polityka
rachunkowosci, 2) zakfadowy plan kont, 3) instrukcja obiegu i kontroli
dokumentow finansowo-ksi^gowych, 4) instrukcja inwentaryzacyjna, 4) instrukcja
kasowa, 5) opis programu finansowo-ksi^gowego;
- Regulamin Zamowieii Publicznych17.
Prezes Kolegium w 2016 r. sformutowal oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej
za 2015 r., ktore zostato sporzadzone m.in. na podstawie wynikow samooceny
kontroli zarzadczej zalecanej w ,,Standardach kontroli zarzadczej dla sektora
finansow publicznych", i z ktorego wynika, ze:
- funkcjonowanie kontroli zarzadczej w roku 2015 odbywato si? w sposob
prawidtowy, zgodny ze standardami przyj^tymi w kolegium,
- Prezes SKO posiadal wystarczajaca, pewnosc, iz zasoby przydzielone do
realizacji zadania i podzadah jednostki zostaly wykorzystane w zamierzonych
celach i zgodnie z zasada^dobrego zarzadzania finansowego.
Zapewnienie prawidtowego przebiegu wykonania budzetu, sporzadzanie
sprawozdari dotyczacych wykonania budzetu i administrowanie systemem Trezor
nalezato do zadan gtownego ksi?gowego jednostki. Kolegium nie okreslato
odr^bnych regulacji w zakresie sporzadzania sprawozdawczosci budzetowej.
Poza kontrola^ merytoryczn^ sprawowana. przez gtownego ksie.gowego jednostki,
kontrol? formalna. sprawozdawczosci budzetowej sprawowaf Prezes Kolegium,
zatwierdzajac kazdorazowo sporza^dzane sprawozdania.
Przyj^ty w Kolegium Zaktadowy Plan Kont pozwalat na sporzadzanie sprawozdari
budzetowych w wymaganej szczegotowosci.

"Zarz^dzenie nr 11/10 z 30.12.2010 r., zmienione zarza^dzeniem 7/11 z 12.12.2011 r.
15 Uchwafa nr 2/2011 Zgromadzenia Ogolnego SKO w Zielonej Gorze z 25.11.2011 r.
16 Zarzaifcenie nr 13/14 z 1.07.2014 r., zmienione zarzadzeniem 01/15 z 7.01.2015 r.
17 Zarzadzenie nr 19/2004 z 31.12.2014 r.

W obszarach ryzyk okreslonych na rok 2015 Kolegium nie zidentyfikowalo
sprawozdawczosci budzetowej jako istotnego ryzyka w funkcjonowaniu jednostki.
Identyfikujac ryzyka w zakresie ptynnosci finansowej jednostka wyodre.bnita m.in.
jako ryzyko wewn^trzne:
- nierzetelne dokonywanie operacji gospodarczych,
- dokonywanie wydatkow bez upowaznienia, badz z jego przekroczeniem,
- dokonywanie wydatkow przed zmiana^ planu,
- naruszenieprocedurfinansowych.
Poziom ww. ryzyk ustalono na niski, akceptowalny i dopuszczalny.
W kontrolowanym okresie sprawozdawczosc i prowadzenie ksiajg rachunkowych nie
byto przedmiotem audytu wewn^trznego ani kontroli zewn^trznej.
(dowod: akta kontroli str. 9-19,28-78,142-148)
3.3. Sprawozdania jednostkowe sporzadzone byty rzetelnie i prawidtowo pod
wzgl^dem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz przekazywano je w
terminach okreslonych w zataczniku nr 42 do rozporzadzenia w sprawie
sprawozdawczosci budzetowej, zataczniku nr 6 do rozporzadzenia w zakresie
operacji finansowych oraz w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia w sprawie
sprawozdawczosci budzetowej w uktadzie zadaniowym.
W sprawozdaniach wykazano wszystkie tytutu odpowiadajace tresci ekonomicznej
poszczegolnych jego pozycji, niezaleznie od tego na jakich kontach ksi?gowych
zostaty te tytuty uj§te.
Sprawozdania zostaty sporzadzone i podpisane przez osoby upowaznione (Prezes
SKO i gtowna ksi^gowa) i zawieraty daty sporzadzenia.
W kontrolowanym okresie Kolegium nie sporzadzato sprawozdah tacznych ani
korektsprawozdah.
Zgodnie z § 15 ust. 2 i 2a rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie szczegolowych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu
paiistwa... oraz przyj^tymi zasadami rachunkowosci, Kolegium wprowadzito zasad?
ksiejowania budzetu zadaniowego bezposrednio na kontach wydatkow i kontach
zobowiazan. Nie prowadzono konta 990 ,,Plan finansowy wydatkow budzetowych
w uktadzie zadaniowym".
Kolegium, w Ogolnych Zasadach Prowadzenia Ksiajg Rachunkowych (pkt 1.2 Okreslenie roku obrotowego oraz okresow sprawozdawczych), obowiazujacych w
2015 r., pominejo obowiazujace jednostk? sprawozdanie Rb-BZ1, a w podstawach
prawnych wskazano jedynie rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 16 stycznia
2014 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej.
W ztozonych wyjasnieniach osoba zatrudniona na stanowisku Gtownego
Ksiegowego podata, ze sprawozdanie Rb-BZ1 oraz podstawy prawne sporzadzania
obowiazujacych Kolegium sprawozdaii pomini^to w Zasadach rachunkowosci z
powodu przeoczenia. Sprawozdania Rb-BZ1 za rok 2015 byty sporzadzane zgodnie
z wymogami, na podstawie zapisow w ksie^ach rachunkowych. Polityka
rachunkowosci zostata uzupetniona o zapisy dotyczace stosowanych sprawozdan i
ich podstaw prawnych, w dniu 20 stycznia 2016 r.
Zarzadzeniem Prezesa SKO nr 01/16 z dnia 20.01.2016 r. uzupetniono m.in. wykaz
sporzadzanych przez jednostk? sprawozdan oraz ich podstawy prawnq.
(dowod: akta kontroli, str. 34-60,81-82,168-175, 204)
Ustaione
nieprawidiowosci

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
nie stwierdzono nieprawidtowosci

Ocena czastkowa

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dziatelnosc kontrolowanej jednostki
w zbadanym obszarze.

IV. Wniosek
Wniosek pokontrolny

Przedstawiajac powyzsze oceny wynikaja.ce z ustalen kontroli, Najwyzsza Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyzszej Izbie Kontroli18, wnosi o przestrzeganie postanowieh Regulaminu
Zamowien Publicznych w zakresie obowiazku zawierania pisemnych umow.

V. Pozostate informacje i pouczenia
Prawo zgtoszenia
zastrzezeri

Wystapienie pokontrolne zostato sporzadzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgtoszenia na pismie umotywowanych zastrzezeri do wystapienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza si$
do Dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Gorze.

Obowiazek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosku

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosz? o poinformowanie Najwyzszej Izby Kontroli,
w terminie 30 dni od otrzymania wystapienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosku pokontrolnego oraz o podj^tych dziataniach lub przyczynach niepodjecia
tych dziatari.
W przypadku wniesienia zastrzezen do wystapienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy si? od dnia otrzymania uchwaty o oddaleniu
zastrzezen w catosci lub zmienionego wystapienia pokontrolnego.

Z/e/ona Gora, dnia 21 marca 2016 r.
Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Gorze
Kontroler
Oskar Zadrejko
gtowny specjalista kontroli panstwowej

Wicedyrektor
Wtodzimierz Stobrawa

podpis
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Dz. U.z 2015 r., poz. 1096.

