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Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
W Radomiu

W dniach od 19 marca do 5 kwietnia 2018 roku przeprowadzono kontrolę
problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.
Przedmiotem kontroli było wykonanie dochodów i wydatków budzetowych za 201]
rok, gospodarka mieniem, prawidłowośćprowadzenia ewidencji księgowej
otaz badanie zgodności sprawozdań finansowych, budzetowych oraz z operacji
finansowych z ewidencją księgową zgodnie z planem kontroli.
W wyniku przepr ow adzonej kontroli stwierdzono

1.

:

stosowanie niewłaściwego symbolu konta - 131 do ewidencji stanu środków
oraz obrotów na rachunku baŃowym dochodów budzetowych.

W związku z powyższym zalęcam:

1. dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych na kontach wskazanych

w

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września20I7r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budzetu państwa, budzetów

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budzetowych mających siedzlbę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z2017r. poz. 1911).
Zgodnie z zńącznlkiem nr 3 (Plan kont dla jednostek budzetowych
i samorządowych zal<ładów budźetowych) powołanego Rozporząd zenia konto
13 1 -,,Rachunek bieżący samorządowych zaŁJadów budzetowych" stosuje się
do ewidencji środków pienięznych znajdujących się na rachunku bankowym,
działalnościpodstawowej samorządowych zakładów budżetowych. Natorniast
do ewidencji dochodów budZetowych służykonto 130 - rachunek bieżący
j ednostki z właściwąewidencj
ą anality czną.
Informację o realizacji powyzszych zalęcęh należy ptzedłożyćZarządowi Powiatu
Radomskiego w terminie miesięcznym od daty otrzymania niniejszego pisma.
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Znak: CPR. IIL 081.1.2018 r.
Zarząd,

Powiatu

W

odPowiedzi na zaJęcenia pokontrolne za,warte w piśmie21lak:
S.K. 171L4.2OI8 z dnia 23 kwietnia 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Radomiu wyjaśnia, że do dnia 31.12 2OI7 r., konto 131 w nasąfin
zakładowYm Planie kont stużyłodo ewidencji stanu środków oraz obrotów na

rachunku bankowym dochodów budżetowych.
Jest to zgodne z Rozpotządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2olo
roku w sPrawie szczegÓInych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
Państwa, budzetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządolvYch zakładów budzetowych, państwowych funduszy celowych ora7
PaństwowYch jednostek budzetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczpospolitej Pols}<iej (Dz.U. z 2Ot7 t. paz. 760 t. j. z dnia II.04.2017 t.|,
RozPorządzenie to obowią2ywało do dnia 3 LI2.2OI7 roku, czyli w okresie
objętym zakresem kontroli.

§ 15, ustęp 1 pkt 1,2 i 3 w f w rozporządzeniabrzmią:
Ustalając zaJĄadowy plan kont , naleĘ się kierować następującymi zasadami:
1) konta wskazane w planach kont nalezy traktować jako standardową liczbę kont,
która moŻe bYĆ ograniczona jedynie o konta słuzące do księgowania operacji

gosPodarczYch niewystępujących w jednostce lub placówce a_lbo uzupełniona
o konta zgodne co do treściekonomicztlej, w tym również ptzy wykorzystaniu
symboli kont, które nie mają zastosowarria w jednostce;

2) Plan kont dla budzętu jednostki samorząd"u terytorialnego może być
uzuPełnionY, w miarę potrzeby, o właściwekonta planu kont dla jednostek
3)

budżetowych i samorządowych zaJ<ład,ów budzetowych ;
konta wskazane w planach kont ujętych w zŃącznikach d,o rozporządzeniaĘogą
być dzielone na dwa lub więcej kont synteĘcznych.

W

n/fiązku z otrryrnanymi zaleceniami pokontrolnymi, które stanowią
ustalenia jednostki nadrzędnej i zatządu jednostki samorządu terytorialnego,
dotyczące zasad grupowania operacji gospodarcąlch istotnych dla rodzaju
działalnoŚci, od dnia 01.01.2018 r, w nasąrrn zakładowym planie kont zostanie

wProwadzone konto syntetyczne 130 - rachunekbieżącyjednostki, które zostanie
podzielone na dwa konta analityczne
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130 -

- rachunek biezący wydatków budzetowych
13O - 2 _ rachunek biezący dochodów budzeto!\ych.
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