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Rzeszów, dnia 6 maja20l9 r.

Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu pomocy
w podeszĘm wieku oraz osób Niepełnosprawnych FĘcznie
w Rzeszowie.

Społecznej dla Osób
prry ul. Sucharskiego 1

Kontrolę przeprowadziła:
Pani Monika M Referent ds. Kontroli Wewnętrznej i Kontroli Zaruądczej,
na podstawie upowżnienia nr oA.I.015.1 7.2019 z dnia23 kwietniizotg ,.
Temat kontroli: prawidłowość przeprow adzaniainwentaryzacj i.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dńuż4kwietnia 2OI9 r.

Za okres objętY kontrolą i w czasie kontroli kierownikiem kontrolowanej jednostki był:
Pan Wiesław Wołoszyn - Dyrektor.

Informacji w trakcie kontroli udzielili:

- Pan Janusz B. ',,r - Kierownik Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego, przewodniczący
komi sj i inwentaryzacyj nej .

Kontrola zostaławpisana do ksiąki kontroli.

ustalenia kontroli

W jednostce obowiąuje instrukcja inwentaryz acyjnawprowadzo na decyzjąDyrektora Domu
PomocY SPołecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnyctr Fizyczniew Rzeszowie (dalej zwarly DPS) nr 112006 z dńa 29.08.2006 r.'w spiorie wprowadzenia
t_l1tlukcii inwentaryzacylnej. ' 

uw instrukcj i inwentaryzacyjnej Dps uregulowano następuj ące aspekty:
- celę i istota inwentaryzac.li, 

-

- tęchniki inwentaryzacji iich przedmiotowy zakres,
- formy i metody inwentaryzacji,
- terminarz i częstotliwość inwentaryzacji,
- etapy i organizacja inwentaryzacji,

zasadY PrzeProwadzania inwentaryzacji poszczególnymi metodami (spis z natury,
uzgodnienie sald, porównanie stanów ewiderrcyj nych z óokumentacj ą),
- dopuszczalne uprosz czeńainwentaryzacj i,
- ustalenie, weryfikacj ai rozlięzenie róźnic inwentaryzacyjnych,
- podstawowe dokumenty inwent aryzacyjne

w instrukcji ustalono następującą częstotliwość przeprowadzaniaspisu z nafury:
1) na ostatni dzień roku obrotowego: materiałów, towarów i prodńctow oaplsany"r, w kosztyW rhomencie zaklnu lub wytworzenia, gotówki, krótkoterminówyci papierów
wartościowych, produkcji w toku;
2) na ostatni kwartał roku obrotowego do 15 dnia następnego roku:
- znajdującYch się na terenie niestrzeźonym lub znajdujŃ"h się na terenie strzeżonym 1ecz
nieobjętYch ewidencją ilościowo-wartościową ,upurÓrv,-*ateriałów, półproduktów, wyrobów
gotowych, towarów,
- Środków trwałYch (z wyjątkiem gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest
znacznie utrudniony) znajdujących się na terenie niestrzeżonym,
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maSZYn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą znajdujących się na terenie
niestrzezonym,

- składników majątkowych objętych ewidencją ilościową,
- składników majątkowych będących własnością obcych jednostek;
3) raz w ciągu dwóch lat: znajdujących się na terenie strzeżonym i objętych ewidencją
iloŚciowo-wartościową zapasów: mateńałów, półfabrykatów, wyrobów gotoĘch, towarówi
4) raz w ciągu czterech la| znajdujących się na terenię strzezonym śiodków trwałych (za
wYjątkiem gruntów i tych, do których dostęp jest znacznie utrudniony), maszyn i wządzeń
obj ętych inwestycj ą r oz§oczętą.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację inwentaryzacji przeprowadzonej w 2018 r.
Zgodnie z zaruądzeniem nr 8/2018 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie przeprowałzenia
inwentaryzacji olvesowe7, spisu znatury dokonano w następujących polach spiso,1łych:
-magazyn przemysłowy,

-magazynspożrywczy, .

- znaczl<t pocżowe,
- paliwo w zbiornikach samochodów,
- zaliczki na depozytach,

- urny wyborcze.

Środki trwałe otaz pozostałe środki trwałe znajdujące się w DPS na terenie strzeżonym były
inwentaryzowane, zgodnie z zapisani instrŃcji inwentaryzacyjnej co 4 |ata. Spis z natury
tych składników majątkowych miał miejsce w roku 2017 r. otazw roku 2013.

I. Spis z natury'

1) Magaryn spoĘwcry
Inwentaryzowane składniki majątku zostaĘ spisane w dniu 31.12.2018 r. na arkuszach spisuz nałurY o numerach 018-023. Wartość spisanych składników majątkowych wyniosła
7 751,32 ń. Zgodnie z wydrukiem FK ARISCO Zestawienie stąnu lrsiłb głównej za olcres
I stYcznia 2018 - 3I grudnia 20]8, stan konta 310-0-11 Żywność na-Ózień 31.12.2018 r.
wYnosił 7 743,35 zł. SPorządzono Zestawienie zbiorcze spisów z natury magary)n spozywczy,
gdzie dokonano porównania ze stanem księgowym. Stwierdzono niedob?r w wysokości
3,90zł oraz'nadwyżkę w wysokości 17,87 ń. Stan magazynu na dzięń 31.I2.20is r. był
zgodny z ewidencją księgową.

2)Magazyn przemysłowy
Inwentaryzowane składniki majątku zostały spisane w dniu 3I.1ż.2018 r. na arkuszach spisu
znaturY o numerach 024-029. Wartość spisanych składników majątkowych wyniosła
32361,48 zł. Zgodnie zwydrukiem FK ARISCO Zestawienie stanu księgi głównej za olcres
l sĘcznia 20I8 - 31 grudnia 20]8, stankont 310-0_10,310-0_12,:ro-ó_r:,310_1 na dzień
31.12.2018 r. wyniósł 32 360,12 zł:

o 310-0-10 ArĘkufu przemysłowe -30 853 zł,
o 310-0-12 Leki i materiały medyczne - l 207,17 zł,o 310-0-13 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 136,53 zł,
? 310-1 Magazyn Ośrodka Wsparcia - 163,4ż ń.

SPorządzono Zestawienie zbiorcze spisów z natury magazyn przemysłowy, gdzie dokonano
Porównania ze stanem księgowym. Stwierdzono niedobór w wysokości 5,32 ń oraz
nadwYżkę w wysokoŚci 6,68 zł. Stan magazynu na dzięń 31.12.2018 r. był zgodny
z ewidencją księgową.

Osoba materialnie odpowiedzialna za składniki mienia znajdujące się w magazynie
spożywczym i przemysłowym ńożyłanastępuj ące oświadczenia:
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- WStęPne: ze dowodY dotyczące przychodu i rozchodu materiałów zostńy do chwilirozPoczęcia sPisu Prawidłowo udokumentowane i wykazane w obowiązującej dokumentacjiprzekazanej do działu księgowości (dalej zwane: oświadczenie wstępne);
:,P: +:ńczonYm sPisie z ttauryi z..ni" ,rro.i zadnyń uwag do sposobu przeprowadzeniasplsu Z naturY oraz.do ilości i jakości spisanycń snaanŁow ffi,ń (dalej zwanę:oŚwiadczenie po zakończonym spisie). 

r'^\r*wrrĄvvv uroJęL\l

W dniu 15,01,2018 r, sPorządzono Protokół rozliczeń wynikow inwentaryzacji, zgodniez którYm komisja inwentaryzacyjna dokonała rizlicieit rożnic inwentary zacyjnychdotYczącYch sPisu .w magazynie spozywc ?ym i przemysłowym. Stwierdzono niedoboryw wYsokoŚci 9,22 zł oraz nadwyżki w wysokóści 1ti,5s ,ł. wyjusoi oio, z"', ,a*ice powstaływ wYniku zaolcrqgleń cen towąr|Ów. Stan w programie Magazyn i stąn na kontach lrsięgowychjest zgodnY, PowYŻsze róŻnice nie majq ,płyru na stany mąyazynowe. protokó ł zostŃpodpisany ptzezkomisję inwentaryz acyj"ną,gioi^^.g" r.rięgo*"go i dyrektora.
3) Paliwo w bakach samochod Ów, znaczki pocztowen obce składniki majątku, zaliczkiz deporytu
Paliwo w bakach samochodów Renault i opel zostało spisane na arkuszu spisu z naturyo numerze 0l7, Wartość sPisanYch st<łidnitOw *4ą*o*y"rr-.*ył"rł" 867,18 ń.InwentarYzacji Paliwa dokonano popr.", zatankowanie pełnego zbiornika i porównanie zestanem wynikaj ącym z kart drogowyóh poj azdów.
Znaczki Pocztowę zostały spisane na_ arkuszu spisu z nafury o numerze 030 w dniu31-12.2018 r. Wartość spisanych składników.uiątń*vch wyniosła 180,85 zł.
obce składniki majątku (urny wyborcze, pokrowce) zostały spisane w dniu 3I.12.2018 t. naarkuszu sPisu z natury o nu*..Ź. 031. 

-Informr"J;;;aodnieniu 
salda została odesłana dowłaściciela aktywów (lJrządMiasta Rzeszowa) w dniu 09.01.2019 r.

Pobrane z dePozYta zaliczkj z9{ałr spisane w dniu 31.I2.20l8r. na arkuszu spisu znatlxyo nrrmerze 032 i wyniosły 0,00 zł- o;ob-ami odpowieJzialnymi ,;;ń;. zą pobieranieirozliczańe zaliczek z dępoz>,tów środków pi*ii^Ych mieszkńców-są pracownicysocjalni: Pani E. B i Pani B. T i .

osobY materialnie odPowiedzialne za wymienione wyżej składniki majątku złoĘłyoświadczenia wstępne oraz oświad czeniapo ,uton""o"y." spisie.
W dniu 31,12,2018 r, sPorządzono Sprawozdanie zespołu. spisowego 1/2019 doĘczqceprzygotowania i przebiegu spisu z natury, zańerając" nurtępu.lą.. .t.,'8ntv, 

-
- skład zespołu spisowego,
- r.ozliczenie z pobranych arkuszy spisowych,
- informację o braku lYuq do prźy§otowaniai przebiegu inwentaryzacji,
- informację o braku składnikow uJzkodzony 

"i, rnirrJłony.r' nieprzydatnych,

;"'"X?"ffi? 
e doĘczące zabezpieczenia ,6d"i-i.;; ińo p.uói"ń, ńuił"zą, pożarem,

SPrawozdanie zostało PodPisane przez człoŃów zespołu spisowego oraz osobę materialnieodpowiedzialną.

Arkusze spisu z natury zawierńy następujące elementy:
- kolejny numer arkusza,
- :"1^j i sposób przeprowadzenia inwentaryzacj i,
- imię i nazwisko osoby materialnie odpowildziatnei,
- skład komisji inwentaryzacyjnej,
- oznaczenie pola spisowego,
- datę i godzinę rozpoczęciai zakończenia spisu,



- numer kolejny pozycji arkusza,
- nazwę spisywanego składnika,
- jednostkę miary.
- faktyczną ilość stwierdzoną w trakcie spisu,
- cenę oraz wartoŚĆ poszczegÓlnych spisanych składników majątku oraz łączną wartość
pozycji ujętych w arkuszu spisowym,
- PodPisY: człoŃów komisji inwentaryzacyjnej, osoby materialnie odpowiedzialnej, osoby
dokonującej wyceny i sprawdzającej.

4) Środki pieniężne w kasie
Srodki pieniężne w kasie są inwentaryzowane na podstawie zarządzenia Dyreklora DPS
w I0l20I1 z dnia 02.08.20ll r. Z inwentaryzacji przeprowadzonej w dniu 31.I2.20f8 r.
sPorządzono Protokół nr DPS.FK.32]5.12.2018,zgodniez którym stan gotówki własie DPS
wYnosił 0,00 zŁ. W protokole ujęto numer ostatniego raportu kasowego (RK 99 z dnia
3t.12.2018 r.), czeków gotówkowych, dowodów KW i KP. Nie stwierdzono różnic pomiędzy
stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym wartości pieniężnych. Brak uwag dotycząóycil
stanu zabezpieczenia kasy. Protokół podpisali: osoba materialnie odpowiedzialna, czionkowie
zesPołu sPisowego, dyrektor. Osoba materialnie odpowiedzialna złożyła oświadczenie
wstępne oraz oświadczenie po zakończonym spisie.

W trakcie kontroli okazano księgi druków ścisłego zarachowania, w których jest prowadzona
ewidencja czeków gotówkowych (wydatki, dochody, depozyt, ZFŚS) or- *tuszy spisu
znatury wydanych przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. Druki są Ęestrowane w 5
księgach drukówścisłego zarachowania, odrębnie dla kazdego rodzaju druku. Źgodność stanu
faktYcznego czeków gotówkowych z ewidencją zostńa stwierdzona przez głównego
księgowego, poptzez umieszczenie w kazdej z ksiąg adnotacji Sprawdzono ilość czeków ną
3].]2.2018 r., pozostało... czeków, zgodne.
Kontrolujący stwierdzłł, że komisja inwentaryzacyjna nie przeprowadziła spisu z natury
druków Ścisłego zarachowania, będących w posiadaniu j ednositi na dzień 3l .I2.20l8 r .

II. Uryskanie potwierdzenia prawidłowości salda od banków :

Środki Pieniężne na rachuŃach bankowych zostĄ uzgodnione z bankami na ostatni dzięń
2018 r. i kształtowaĘ się następująco:

o konto 130 - Zestawienie stanu luięgi głównej za olłes I sĘcznia 20]8 _ 3t grudnia
2018 - 0,00 zł

Potwierdzenia z banku - rachunek dochodów 0,00 zł,
rachunek wydatków 0,00 ń,
rachunek VAT 0,00 zł;

o konto 135 - Zesta'wienie stanu księgi głównej zą olcres I stycznia 20]8 _ 31 grudnia
2018 -32924,85 ń

Potwierdzęnie z banku - rachunek ZFŚS 32 924,85 zł;

} konto l39 - Zestawienie stanu lcsięgi głównej za olłes l sĘcznia 2018 _ 3l grudnia
2018 _391 2I7,75 ń

Potwierdzenie z baŃu - rachunek depozytów 39I 2l7,75 zł.
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ilL Porównanie danYch k iąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacja wańości §ch skladników
W trakcie kontroli okazano Protokół inw_entaryzacji przeprowadzonej drogq weryfikacji sald
aktYwów i Pasywów ną dzień 3].12.2018 r. Inweniaryruóią* drodzó we.inucii"sald objęto
wszYstkie salda aktYwów i pasywów występujące na kóniec roku obroto*"gó w księ§ach
rachunkowych j ednostki, tzn. :

o konto 017 Środki trwałe * saldo Wn na kwotę g 826 032,57 ń,
konto 0t3 Pozosńłe środki trwałe- saldo Wn na kwotę 1 308 930,65 zł,o konto 0I4 Zbiory biblioteczne - saldo Wn na kwotę 6 3g7,97 ń,o konto 020 WartoŚci niematerialne i prawne - saldo Wn na kwotę 27 958,62 zł,o konto 07I Umorzenie Środków trwałych- saldo Ma na kwotę ą ąts 542,17 ń,o konto 072 Umorzenie prz_edmiotów nietrwałych- saldo Ma na kwotę I 333 79ż,68 zł,o konto I35 Rachunek ZFŚS - saldo Wn na kwotę 32 924,85 ń,o konto l39 Rachunek depozytów - saldo Wn na kwotę 391 2I7,75 zŁ,o konto 20I Rozrachunki z dostawcąmi i odbiorcami - saldo Wn na kwotę 3,40 zł,Ma
44 359,34 zł,

o konto 221 NależnoŚci i tyt. dochodów budzetowych saldo Wn na kwotę
165 728,5I zł, saldo Ma na kwotę 9 070,3I ń,o konto 225 Rozrachunki z budżetem- saldo Ma na kwotę 68 492,00 zł,o konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprctwne saldo Ma na kwotę
29I735,94 ń,

o konto 23l Rozrąchunki z Ętułuwynagrodzeń- saldo Ma na kwotę l90 508,17 ń,o konto 234 Rozrachunki z pracownikami - saldo Wn na kwotę 27 Ś90,03 zł,o konto 240 Pozostałe rozrachunki - saldo Ma na kwotę 393 278,35 zł,
' konto 290 Odpisy aktualizujqce należności - saldo Ma na kwotę 165 728,51 ń,o konto 3l0 Magazyny - saldo Wn na kwotę 40 103,47 zł,o konto 640 Rozliczenia międzyolcresowe - saldo Wn na kwotę 3 83I,8I zł,,o konto 800 Fundusz jednostki - saldo Ma na kwotę 9 100 694,70 zł,o konto 85l ZFŚS - saldo Ma na kwotę 57 934,85 zł,o konto 860 StraĘ i zyski nadzwyczajne - saldo Wn na kwotę 4 240 4I7,39 zł.W Protokole stwierdzono, Że wymienione salda akĘwów i pasywów na dzięń 31.12.2018 t.

Yznaje się za Prawidłowe. Protokół został podpi.*y przęz głównego księgowegoi zatwier dzony przez dyrektora.

Pozostałe informacje

w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolowana dzińalność Dps zostala ocenionapozltywnie z uchybieniami.

W terminie 7 dni od dnia otrzymańa protokołu kontroli Dyrektor jednostki kontrolowanej
zobowięanY jest do podpisania protokołu bęz zasttzezeń lub ńożenia kontrolującemu
Piser4nej odmowY PodPisania protokofu z podaniem przycTyn odmowy lub skorz"ystania
zQrawańoŻeniazastrzeżeńdokonując odpowiedniej adnotĘi wprotokole kontroli.
Protokół niniejszY zawierający sześć stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących
e gzemplarzach, z przeznaczeniem dla :

DYrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz osób
Niepełnosprawnych Fizycruńe ptzy ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie,

Zarządzającego kontrolę Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej
w Rzeszowie.
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W dniu/0.05.,ł}9ł3 jeden egzemplarz zostń przekazany Dyrektorowi jednostki
kontrolowanej do podpisania, który został pouczony o przysługującym mu prawie wniesienia
umofi owany ch zastrzężeń.

o1*'Ł 4;"
Rzeszów, Jl, P§,2@/3 ,.' ,:,

* Protokoł podpisuję bez zastrzeżeń i

Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej

Podpis osoby kontrolującej :

t

*., nrcporzeDne sEreslrc

DYREKTOR
ó*,............J.......r.............

mrr W/łs.kĘu Wołószyn
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