SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA ZADANIA
AUDYTOWEGO ZAPEWNIAJĄCEGO
Rozdział I
1.1 Nazwa zadania audytowego zapewniającego
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkańca domu pomocy społecznej
1.2 Imię i nazwisko audytora uczestniczącego w zadaniu audytowym
zapewniającym oraz upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
>Adam Radom- audytor usługodawca-uprawnienia Ministra Finansów Nr 505/2004
>upoważnienie Nr 2/11 do przeprowadzenia zadania audytowego zapewniającego
podpisane przez Starostę Oleskiego
1.3 Cel przeprowadzenia zdania audytowego
Celem zadania audytowego zapewniającego była ocena efektywności i rzetelności
realizacji zadań związanych bezpośrednio z utrzymaniem mieszkańca domu pomocy
społecznej a w szczególności:
1) obsługa wydatków ponoszonych z własnych dochodów mieszkańca na zabezpieczenie
potrzeb bytowych mieszkańca obejmujących między innymi wyżywienie, odzież i
obuwie, środki czystości
2) mechanizmy kontroli w audytowanych procesach
3) celowość wydatków na utrzymanie mieszkańca ponoszonych z budżetu jednostki
oraz dodatkowo
4) ocena zarządzania powierzonymi nieruchomościami
1.4 Zakres przedmiotowy zadania audytowego
Czynności audytowe ukierunkowano na organizację procesów w zakresie przestrzegania
obowiązującego

prawa

i

posiadanych

procedur

oraz

rzetelności

wykonywania

powierzonych zadań. Audytowi poddano przyjęte rozwiązania wewnętrzne definiujące
zasady funkcjonowania systemu. Następnie audytowano środki kontroli oraz organizację
procesów. Ustalając wybrane obiekty (procesy) do audytowania uwzględniono wcześniej
przeprowadzone kontrole (Wojewoda Opolski–Wydział Polityki Społecznej- temat kontroli
„Ocena jakości świadczonych usług, realizacja planu naprawczego”, PCPR w Oleśnie,
temat kontroli „Sprawdzenie działalności DPS oraz sprawdzenie realizacji zaleceń
pokontrolnych”). Oceniając głównie merytoryczne ujęcie przywołanych kontroli zadanie
zapewniające ukierunkowano na organizację systemu w zakresie zapobiegania ryzykom:
1.Braku przyjętych w formie dokumentu rozwiązań wewnętrznych definiujących zasady
funkcjonowania audytowanych procesów
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2.Nieprzestrzegania

zasad

i

mechanizmów

kontroli

określonych

przez

kierownika

jednostki
3.Nieskuteczności wypracowanych i przyjętych systemów kontroli
4.Braku kwalifikacji i umiejętności merytorycznych pracowników uczestniczących w
audytowanych procesach
5.Nieprawidłowości klasyfikowania i ewidencjonowania wydatków oraz ich rozliczania
1.5 Termin, w którym przeprowadzono zadanie audytowe
Audyt zapewniający przeprowadzono w miesiącu wrześniu 2011 roku.
1.6 Data sporządzenia sprawozdania
29 listopada 2011 r.
1.7 Nazwa jednostki, w której przeprowadzono audyt wew. zapewniający
Dom Pomocy Społecznej w Radawiu – jednostka organizacyjna Powiatu Oleskiego
1.8 Główne dokumenty prawne na podstawie, których przebiegała realizacja
audytowanego procesu
– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - uops (Dz.U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr
102, poz. 651 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r. Nr
223, poz. 1458 z późn. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz.U z 2009r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837)
Rozdział II
2.1 Tło informacyjne i zwięzły opis działań jednostki, jej strategii i celów
zwłaszcza w obszarze poddanym audytowi
Dom Pomocy Społecznej w Radawiu świadczy usługi dla osób dorosłych (mężczyzn)
niepełnosprawnych intelektualnie (przewlekle psychicznie chorych) oraz w niektórych
przypadkach również niepełnosprawnych ruchowo (na wózkach inwalidzkich, obłożnie
chorych i ubezwłasnowolnionych całkowicie), w którym istnieje możliwość umieszczenia
70 mieszkańców. Dom Pomocy zabezpiecza potrzeby bytowe
wspomagające.

DPS

w

Radawiu

prowadzi

działalność

w

oraz opiekuńcze i

dwóch

budynkach

–
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wielokondygnacyjnym zabytkowym pałacu oraz jednokondygnacyjnym tzw. aneksie.
Budynki

i

jego

zainstalowany

otoczenie
jest

pozbawione

dźwig

osobowy

są

barier

architektonicznych

przystosowany

do

użytku

a

w

pałacu

przez

osoby

niepełnosprawne. Poza infrastrukturą potrzeby bytowe mieszkańców są zabezpieczane
poprzez pełne wyżywienie, odzież, środki czystości, zakup leków. Z własnych środków
umieszczonych w DPS mężczyzn zabezpiecza się takie potrzeby bytowe jak dodatkowy 4
posiłek, odzież, obuwie i środki czystości. Dla osób, które nie posiadają własnej odzieży,
obuwia, środków czystości a ich własne pieniądze nie wystarczają na zakup, Dom Pomocy
zabezpiecza je i zapewnia zakup ze środków budżetowych jednostki. Wszystkie działania
zaspokajania potrzeb bytowych są wspomagane poprzez otrzymywanie żywności, odzieży
i środków czystości od darczyńców i organizacji (między innymi Malteser z Niemiec).
Zabezpieczenie leków mieszkańcom, ich zakup i zasady rozliczania regulują przepisy
prawa, gdzie uwzględnia się w odpłatnościach kwoty pokrywane przez NFZ, mieszkańca i
DPS.
W zakresie usług opiekuńczych udziela się mieszkańcom pomocy w wypełnianiu
podstawowych

czynności

życiowych,

pielęgnacji

i

załatwianiu

spraw

osobistych.

Wspomaganie i wspieranie realizowane jest poprzez umożliwienie zajęć rehabilitacyjnych,
terapii zajęciowej, zaspokajanie potrzeb religijnych oraz uczestnictwo w uroczystościach i
obrzędach. Mieszkańcom zapewnia się kontakt z psychiatrą i psychologiem a ponadto
świadczy zwiększony zakres opieki medycznej.
Mając na uwadze ograniczone zdolności intelektualne umieszczonych osób dla większości
z nich przypisano funkcję opiekuna prawnego, którymi są pracownicy Domu (w
nielicznych przypadkach są to rodziny). To opiekunowie prawni podejmują między innymi
decyzje o dysponowaniu środkami mieszkańców co powoduje, że jest to zagadnienie
objęte

wrażliwością,

ryzykiem

i

wpływa

na

wizerunek

jednostki.

Obowiązkiem

kierownictwa jest opracowanie takich procedur realizacji i stworzenia systemów kontroli
aby spełniały oczekiwania zainteresowanych i zabezpieczały pracowników uczestników
procesu.
Z budżetu jednostki dokonywane są wydatki związane z zakupem leków, żywności oraz
te, które obejmują logistykę, czyli opał, media itp.
Uwzględniając przepisy prawa w zakresie dysponowania środkami publicznymi a
szczególnie celowość i zasadność wydatków oraz przyjęte systemy kontroli stanowi to
również duży obszar ryzyka w wykonywaniu zadań.
Dom Pomocy Społecznej w Radawiu wcześniej wspierał swoją działalność posiadanym
gospodarstwem, które zostało zlikwidowane a w zarządzie trwałym jednostki pozostały
nieruchomości głównie gruntowe (około 28 ha w tym ponad 10 ha gruntów ornych, które
obejmują również żwirownię). Dysponowanie takimi nieruchomości i sprawowanie
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zarządu objęte jest ryzykiem z zakresie nadzorowania w zgodzie z prawem. Wobec tego
ten obszar włączono do zadania audytowego.
2.2 Stanowiska i komórki organizacyjne odpowiedzialne za audytowany obszar
Kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w Radawiu jest Pan Andrzej Małys
Stanowiska i komórki organizacyjne realizujące zadania w zakresie audytowanych
obszarów:
1. Kierownik zespołu opiekuńczo-terapeutycznego
2. Pracownik socjalny
3. Specjalista ds. medyczno-sanitarnych
4. Pracownicy administracji
5. Główna księgowa jednostki i pracownicy komórki finansowej
Rozdział III
3.Podjęte

działania

i

zastosowane

techniki

przeprowadzania

zadania

audytowego.
W celu realizacji zadania audytowego podjęto działania zmierzające do ustalenia stanu
faktycznego. W związku z tym dokonano zebrania dowodów audytowych i wykorzystano
następujące techniki badań.
1. Testy przeglądowe
W ramach tych działań aby zrozumieć system funkcjonowania obiektów objętych
audytem przeprowadzono obserwację. W celu określenia dowodów potwierdzających
kontrole ustalono funkcjonujące procedury i zbadano ich realizację na kolejnych etapach.
Zidentyfikowano

zasady

funkcjonowania

badanych

obiektów

poprzez

użycie niżej

wymienionych technik:
 zapoznanie się z dokumentami służbowymi,
uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników uczestniczących w audytowanych

procesach (m.in. KKW, wywiady)
 obserwacja wykonywanych działań,

2. Testy zgodności
Analiza zidentyfikowanych procedur w celu oceny stopnia i zakresu ich stosowania
poprzez użycie niżej wymienionych technik:
 porównanie określonych zbiorów danych z kryteriami ustalonymi przez audytora

- sprawdzenie skuteczności przekazu informacji i jej rzetelności;
W związku z tym wykorzystano takie techniki jak powtórzenie czynności w celu
zweryfikowania skuteczności kontroli w podprocesach audytowanego systemu.
Następnie przeprowadzono badanie dokumentów poddając je ocenie formalnej, prawnej i
merytorycznej
3. Testy rzeczywiste wydajności (efektywności)
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Sprawdzenie (na wybranej próbie) prawidłowości funkcjonowania procedur pod kątem
legalności i efektywności ze wskazaniem procentowego udziału błędnych operacji przy
założonym poziomie ufności, poziomie precyzji i poziomie błędu.
W celu sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach związanych z audytowanym
obszarem przeprowadzono testy rzeczywiste, których wykaz jest zaprezentowany poniżej
Cel testu

Zastosowana technika

Stwierdzenie
istnienia

Bezpośredni ogląd

Potwierdzenie dokładności
zapisów

Obliczenia
Uzgodnienie z dokumentami
źródłowymi

Badany obszar (zakres
testu)
Rozliczenia, dokumenty
źródłowe, pozycje związane
z ewidencją
Wykonywane operacje ,
stosowane narzędzia,
pozycje związane z
audytowanym obszarem

W wyniku przeglądu dokumentacji zostały ustalone obiekty audytu z uwzględnieniem
zapobiegania ryzykom wytypowanym i wymienionym w zakresie przedmiotowym zadania
zapewniającego.
Obiekty audytu:
1. Wydatki na potrzeby bytowe i ich rozliczanie ponoszone ze środków własnych
mieszkańców .
2. Wydatki na zakup leków i ich rozliczanie.
3. Wydatki na utrzymanie mieszkańca ponoszone ze środków budżetu jednostki
4.Prawidłowość gospodarowania powierzonymi nieruchomościami.
Rozdział IV
4.1 Ustalenie stanu faktycznego
Uwzględniając wyniki analizy ryzyka, przeprowadzone testy w celu szczegółowego
rozpoznania

audytowanego

obszaru

oraz

fakt

zakresu

podmiotowego

zadania,

postanowiono przeprowadzić ocenę audytowanych obiektów odrębnie.
4.1.1 Wydatki na potrzeby bytowe i ich rozliczanie ponoszone ze środków
własnych mieszkańców.
Audytując proces ocenie poddano świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb
bytowych mieszkańców zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, prawidłowość i rzetelność
rozliczania środków własnych mieszkańców oraz posiadanie procedur i funkcjonowanie
kontroli.
Realizacją procesu zajmują się głównie pracownicy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego,
którym

kieruje

kierownik

zespołu.

Wszyscy

pracownicy

posiadają

wykształcenie

odpowiednie do zajmowanego stanowiska i zakresu czynności, który jest dla każdego
pracownika zgodny z przypisanymi zadaniami. W jednostce opracowano dla tego procesu
następujące procedury:
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- Procedura zabezpieczenia finansowego i majątkowego mieszkańca DPS w Radawiu
- Procedura prowadzenia książeczek indywidualnych mieszkańców DPS w Radawiu
- Procedura dokonywania zakupów do magazynu spożywczego mieszkańców oraz
magazynu odzieżowego
- Procedura zakupu, przechowywania oraz wydawania kosmetyków, środków higieny i
czystości w DPS w Radawiu.
Do rozliczania depozytów mieszkańców wykorzystywane jest oprogramowanie „Dom”,
środki gromadzone są na książeczkach oszczędnościowych w ramach osobistego konta
dla każdego mieszkańca i rozliczane raz w miesiącu. Zakupione artykuły spożywcze, ich
przyjęcie i rozchód obsługuje program „magazyn”. Zgodnie z procedurą ten program
powinien obsługiwać rozliczanie odzieży, obuwia i środków czystości jednak prowadzenie
tego magazynu odbywa się to w systemie papierowym.
Rozliczaniem środków własnych mieszkańców zajmuje się pracownik socjalny, który
jednocześnie dokonuje zakupów towarów na zabezpieczenie potrzeb bytowych to jest
żywności na tzw. czwarty posiłek, odzieży, obuwia, środków czystości. Zakupy są
dokonywane na polecenie opiekuna lub na żądanie mieszkańca. Ponadto pracownik
socjalny prowadzi i rozlicza magazyn żywności a inny pracownik prowadzi magazyn
obuwia, odzieży i środków czystości.
W tym obiekcie audytu testom poddano realizację wybranych próbkowaniem sześciu
kompletnych postępowań w zakresie zakupów do magazynu spożywczego, przyjęcia
towaru na magazyn, wydania z magazynu i dopisania wydatku do depozytu mieszkańca
(badane próbki stanowią dokumenty robocze audytu). Realizacja procedury jest zgodna z
przyjętą. Jeżeli towary w magazynie były darami to przyjmowano je ilościowo bez
określania wartości. W dokumentach przyjęcia towaru na
stwierdzono,

że

wydawanie

w

niektórych

magazyn i ich wydawania

przypadkach

nie

jest

potwierdzane

parafowaniem tylko podpisem będącym wydrukiem z oprogramowania.
Faktury

za

zakupione

towary

ze

środków

mieszkańców

były

przekazywane

do

księgowości i opłacane ze środków budżetu jednostki a następnie rozliczane razem z
wyrównaniem opłaty za pobyt. Pracownik socjalny pobierając środki z kont mieszkańców
dokonywał wpłat do kasy jednostki z tytułu zakupów dla mieszkańców na potrzeby
bytowe. Taka forma rozliczania zakupów dla mieszkańców powodowała zaangażowanie
środków budżetowych jednostki. W trakcie audytu audytor uzgodnił z odpowiedzialnymi
pracownikami, że taki sposób wydatkowania środków mieszkańców poprzez uruchamianie
pieniędzy budżetowych będzie zmieniony i realizowany bez angażowania środków
budżetowych. W celu rozwiązania problemu, skuteczności, przejrzystości i sprawności
dokonywania zakupów, pracownik DPS w banku obsługującym środki mieszkańców
założy konto, na które będą przekazywane zasiłki opiekuńcze z Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zębowicach. W ramach tego konta będą dokonywane zakupy dla

6

mieszkańców na potrzeby bytowe a na koniec każdego miesiąca konto zostanie rozliczone
a środki i ich rozliczenie dopisane do książeczek mieszkańców. Tak przyjęty system
zagwarantuje bezgotówkową obsługę środków mieszańców, dyspozycyjność do zakupów
a przede wszystkim nieuruchamianie środków budżetowych
4.1.2 Wydatki na zakup leków i ich rozliczanie
Dom Pomocy Społecznej w Radawiu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywa
koszty leków, za które ustalona jest ryczałtowa cena oraz część odpłatność za inne leki –
do wysokości limitu ceny przewidzianego w przepisach o NFZ. Dokonując zakupu leków
apteka wystawia fakturę na podstawie recept wypisanych dla mieszkańców DPS,
z których wynika jaką odpłatność ponosi mieszkaniec a jaką DPS. Dom pomocy pokrywa
całość wydatku określonego w fakturze wystawionej na DPS a mieszkaniec pokrywa
przypadającą na niego część odpłatności.
Audytując ten proces ocenie poddano świadczenie usług w zakresie zakupu leków dla
mieszkańców zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 54 – 66 ustawy z 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, prawidłowość i rzetelność rozliczania zakupu leków oraz posiadanie
procedur i funkcjonowanie kontroli.
Realizacją procesu zajmuje się specjalista ds. medyczno-sanitarnych. Pracownik posiada
wykształcenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska i zakres czynności, który jest
zgodny z przypisanymi zadaniami. W jednostce opracowano dla tego procesu procedurę
zamówienia leków dla mieszkańców DPS Radawie. Przebieg realizacji przyjętej procedury
opisała pielęgniarka odpowiedzialna za ten obszar. Pracownik odpowiada za zamawianie
leków zgodnie z wystawianymi receptami oraz na życzenie mieszkańca. Ta sama osoba
rozlicza wystawioną przez aptekę fakturę, przyjmuje leki do magazynu oraz dokonuje
rozchodów. Rozchody leków są rozpisywane 1 lub 2 razy w miesiącu. Rozpisana faktura
nazwiskami mieszkańców wg zleceń lekarza na podstawie recept jest przekazywana do
pracownika socjalnego w celu dokonania rozliczenia środków mieszkańca za odpłatność
do wysokości limitu. Magazyn leków tzn. jego przychody i rozchody są prowadzone w
systemie

informatycznym.

mieszkańców

i

Przyjęta

procedura

wystawiającego recepty a

wskazuje

punkcie 2

lekarza

przyjmującego

wskazuje z

nazwy aptekę

dostarczającą leki. Dokument ten obowiązuje w jednostce od 2008r. W procedurze są
przywołane czynności pielęgniarki. W związku z tak przyjętą i realizowaną procedurą nie
funkcjonuje system kontroli wykonywanych czynności, brak jest autoryzacji i weryfikacji.
Badane dokumenty potwierdziły fakt realizacji zadania zgodnie z przyjętą procedurą.
Rozliczenia dokonywano prawidłowo. Badane i wytypowane próbkowaniem dokumenty
stanowią dokumentację roboczą zadania audytowego.
Apteka dostarczająca leki jest wybierana corocznie. W związku z tym, że kwota
wydatków nie przekracza 14.000 euro wybór apteki dostarczającej leki następuje na
podstawie przyjętej Zarządzeniem nr 3 Dyrektora DPS z dnia 01.08.2007r. procedury
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zakupów do 14.000 euro. Analizowane protokoły z postępowania zamówienia publicznego
do 14.000 euro nie potwierdzają przeprowadzania postępowania zgodnie z wszystkimi
regulacjami przyjętej procedury. Brak jest daty sporządzenia protokołu, nie ma
potwierdzenia skierowania zapytania do co najmniej 3 podmiotów zgodnie z regulacjami
procedury (poza wymienieniem podmiotów), brak notatek (pomimo tego, że nie
przewiduje procedura) z przeprowadzonych zapytań telefonicznych dla zamówień do
20.000 zł, brak kwoty oferty. Biorąc pod uwagę szeroki asortyment towarów (leków)
podlegających wycenie trudno zachować

obiektywizm i

określić formę zapytania

telefonicznie. W protokole nie ma podanej wysokości oferty a przy każdym zamówieniu
jest tylko jedna. Taka forma dokumentowania zapytania jest nieprzejrzysta i nieczytelna
oraz nie potwierdza, że wszystkie podmioty otrzymały skierowane zapytanie.
Uproszenia przyjętej procedury powodują nieczytelność postępowania, brak zachowania
zasady jawności i gospodarności.
4.1.3 Wydatki na utrzymanie mieszkańca ponoszone ze środków budżetu
jednostki
Audytując ten obszar zbadano ponoszenie wydatków z budżetu jednostki na wyżywienie
mieszkańców jako uzupełnienie głównych potrzeb bytowych osób zamieszkałych w DPS.
Proces obsługuje dietetyk, magazynier, główna księgowa oraz osoba odpowiedzialna za
przeprowadzanie postępowania na wytypowanie dostawców. Pracownicy wykonujący
czynności

na

różnych

etapach

procedury

mają

przypisane

zakresy

odpowiednie przygotowanie. W tym obszarze jest przyjęta

czynności

i

pisemna procedura

postępowania w sprawie zakupu artykułów spożywczych oraz instrukcja magazynowa i
rejestr

kwalifikowanych

dostawców.

Procedura

przewiduje

zamawianie

artykułów

spożywczych według ułożonej tzw. Dekadówki. Magazynier zamawia artykuły u wcześniej
ustalonych

dostawców.

Przyjęte

towary

podlegają

kontroli

a

adnotacje

i

ich

przeprowadzeniu są wpisywane do zeszytu kontroli dostaw. Zakupy uzupełniające są
prowadzone przez

DPS

bezpośrednio w

sieciach

handlowych.

Realizacja

zadania

przeprowadzana jest zgodnie z przyjętymi zasadami. Ewidencjonowanie wydatków,
opisywanie

dokumentów

rachunkowości.

Zdarzenia

księgowych
gospodarcze

jest
są

prowadzone
prowadzone

zgodnie

z

chronologicznie

zasadami
zgodnie

wymogami prawnymi. Wydatki są ponoszone zgodnie z przyjętym planem. Wszystkie
ustalenia i badania w tym obszarze przeprowadzono na wybranej do analizy próbce,
która stanowi dokumenty robocze zadania audytowego. W związku z tym, że różne
rodzaje nabywanych towarów spożywczych według klasyfikacji nie przekraczają rocznie
kwoty nabycia 14.000 euro w ustalaniu dostawców przeprowadza się postępowanie
zgodnie z regulaminem zakupów do 14.000 euro. Analizowane protokoły z postępowania
zamówienia publicznego do 14.000 euro nie potwierdzają przeprowadzania postępowania
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zgodnie z wszystkimi regulacjami przyjętej procedury. Brak daty sporządzenia protokołu,
nie ma potwierdzenia skierowania zapytania do co najmniej 3 podmiotów zgodnie z
regulacjami

procedury

(poza

wymienieniem

podmiotów),

brak

notatek

z

przeprowadzonych zapytań telefonicznych (dla zamówień do 20.000 zł). W protokole nie
ma podanej wysokości oferty a przy każdym zamówieniu jest tylko jedna. Uzasadnienia
wyboru są sprzeczne z wcześniejszymi zapisami w protokole, gdzie podaje się otrzymanie
jednej oferty a w uzasadnieniu wskazuje się drugi podmiot (np. zakup art. sypkich,
warzyw, nabiału, przypraw).
Uproszenia przyjętej procedury powodują nieczytelność postępowania, brak zachowania
jawności i gospodarności.
4.1.4 Prawidłowość gospodarowania powierzonymi nieruchomościami.
W obiekcie audytu ocenie poddano prawidłowość gospodarowania powierzonym mieniem
uwzględniając stosowanie obowiązującego w tym zakresie prawa oraz zasadność
wynajmowania, wydzierżawiania i racjonalność gromadzonych z tego tytułu dochodów.
Ponadto oceniono funkcjonowanie kontroli i przyjęte procedury.
Proces obsługuje dyrektor jednostki oraz inspektor ds. technicznych i bhp, który pomimo
aktualizacji zakresu czynności nie ma przypisania udziału i odpowiedzialności w tym
obszarze.

W

jednostce

nie

ma

przyjętej

pisemnej

procedury

gospodarowania

nieruchomościami oraz przyjętych zasad.
Dom Pomocy Społecznej w Radawiu Decyzją Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia
23.10.2001 r. otrzymał w trwały zarząd nieruchomości położone w Radawiu, wśród
których grunty stanowią 28,6111 ha. Na podstawie wypisu z rejestru gruntów na działce
nr 158/41 są grunty orne o pow. 6 ha oraz na działce nr 229/28 o pow. powyżej 7 ha. Na
działce 229/28 znajdują się ponadto użytki kopalne o pow. 2,482 ha a działka w całości
ma 14,2 ha. Grunty orne powierzone jednostce w trwały zarząd wcześniej wchodziły w
skład niefunkcjonującego już gospodarstwa rolnego przy DPS, które wspierało jego
działalność.
Na podstawie dokonanych przeglądów dokumentów ustalono, że niektóre nieruchomości
nie związane obecnie z bieżącą działalnością (grunty rolne, użytki kopalne) są
wydzierżawiane.
Uwzględniając gospodarowanie w zakresie użytków kopalnych – żwirownią stwierdzono,
że umowa z wcześniejszym dzierżawcą wygasała 15.12.2009r. wobec czego dyrektor na
piśmie bez numeru sprawy z dnia 19.08.2010r. wyraził firmie Moch-Bau zgodę na
przeprowadzenie prac geologicznych oraz na roboty porządkowe na terenie żwirowni.
Strony podpisując niniejsze zezwolenie nie określiły żadnych warunków współpracy (np.
odpłatności, zakresu badań geologicznych, prac porządkowych i innych). Zezwolenie
określało ważność, czyli okres zgody do końca 2010 r. co zostało przedłużone do
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31.10.2011 r. za zgodą obu stron (przedłużenie zawarte w tym samym piśmie nie
określające daty uzgodnienia). Podpisując zgodę dla firmy Moch-Bau nie uwzględniono
wykonania przez poprzedniego dzierżawcę Decyzji Starosty Oleskiego nakazującej w
terminie 5 lat od dnia zakończenia działalności likwidacji wyrobiska i rekultywacji terenu.
W dniu 10.06.2011 r. była główna księgowa jednostki zawiadomiła Policję o podejrzeniu
przywłaszczenia żwiru z wyrobiska, nad którym trwały zarząd sprawuje Dyrektor DPS.
Postępowanie umorzono a w jego uzasadnieniu stwierdzono między innymi na podstawie
zeznań, że

firma

Moch-Bau na mocy ustnej umowy miała dokonać rekultywacji za

poprzedniego użytkownika a w zamian za to poprzedni dzierżawca nie będzie występował
o odnowienie koncesji.
Analizując dalej działania związane ze żwirownią stwierdzono, że firma Moch-Bau
wystąpiła do Starosty Oleskiego z wnioskiem o wydanie koncesji na rozpoznanie złoża
kruszywa naturalnego „Radawie 1” na działce nr 229/28 przedkładając projekt prac
geologicznych. Postępowanie administracyjne zostało zakończone wydaniem decyzji Nr
OŚR.6522.2.2011 z dnia 04.04.2011r, która udzieliła koncesji Panu Janowi Moch
działającemu pod firmą Moch-Bau na przeprowadzenie badań geologicznych na części
działki nr 229/28 o pow. 1,99 ha. Następnie Firma Moch- Bau wystąpiła w dniu
28.06.2011 r. z wnioskiem do Starosty Oleskiego o udzielenie koncesji na eksploatację
kruszywa naturalnego ze złoża „Radawie 1”. Dokumentacja geologiczna złoża z zasobami
obliczonymi wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (04.04.2011 r. wydano koncesję na
rozpoznanie złoża) została przyjęta bez zastrzeżeń dokumentując to zawiadomieniem Nr
OŚR.6528.3.2011 z dnia 30.06.2011r.
W wyniku tych działań w dniu 24.08.2011r. wydano koncesję nr OŚR.6520.7.2011 na
wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Radawie 1” w Radawiu na części działki Nr
229/28 o pow. 1,995 ha na okres do 31.12.2021 r. W uzasadnieniu wydania koncesji
przywołano między innymi to, że przedsiębiorca posiada prawo dzierżawy do części
nieruchomości na, której położone jest złoże. Jedyne dokumenty potwierdzające działania
firmy Moch-Bau to już przywołana zgoda na prace geologiczne i porządkowanie terenu
oraz umowa dzierżawy z dnia 01.01.2011 r. na mocy, której wydzierżawiono Panu Janowi
Moch grunt orny o pow. 3 ha na działce 229/28 za 450 zł na rok (150 zł od 1 ha). W tym
przypadku Pan Moch występował jako osoba fizyczna a nie właściciel firmy Moch-Bau. Jak
podano w oświadczeniu była to pierwsza umowa dzierżawy z Panem Mochem.
Jak opisano wcześniej na przedmiotowej działce o pow. całkowitej 14,2 ha poza użytkami
kopalnymi znajduje się około 7 ha gruntów ornych.
Uwzględniając obowiązujące przepisy prawa, takie działania nie gwarantowały firmie
Moch-Bau

pomimo

uzyskania

koncesji

na

przeprowadzenie

prac

geologicznych

dzierżawienia żwirowni na okres dłuższy niż 3 lata (obowiązuje przetarg na dzierżawęart. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
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Do chwili obecnej żwirownia nie jest wydzierżawiona i nie są pobierane z tego tytułu
dochody.
Następną umowę jaką zawarto była umowa na dzierżawę gruntów ornych na 2011r. z
Panem J. Kubicą (zgodnie z wymogami prawa w treści umowy nie podano pełnych
danych strony). Umowa to była drugą z Panem Kubicą i dotyczyła dzierżawy 6 ha
położonych na działce nr 158/41 za kwotę 900 zł rocznie (150 zł za 1 ha).
Dla

wszystkich

przywołanych

potwierdzających

podania

do

wcześniej
publicznej

umów

nie

stwierdzono

wiadomości

wykazu

dokumentów
nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy ani ustalenia wysokości odpłatności.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn) oraz
uwzględniając

komentarz

Ewy

Bończk-Kucharczyk

wprowadzenie

nieruchomości

stanowiącej własność publiczną do obrotu musi być poprzedzone umieszczeniem jej w
wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,
najem

lub

dzierżawę.

Wykaz

wywiesza

się

na

okres

21

dni

w

siedzibie

wydzierżawiającego a informację o wykazie ogłasza się na stronie internetowej jednostki,
w prasie lokalnej i w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości. Celem takiego
działania jest zachowanie jawności dysponowania nieruchomościami publicznymi.
Powyższy obowiązek nie dotyczy przypadku określonego w art. 35 ust. 1b ugn to jest
nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy na czas oznaczony do 3 miesięcy.
Jeżeli dochodzi do przedłużenia umowy ponad okres 3 miesięcy nieruchomość powinna
być umieszczona w wykazie. Dotyczy to zarówno nowych umów dla dych samych
nieruchomości i stron jak i zmiany tych zawartych do 3 miesięcy.
Niezachowanie wymogu umieszczenia nieruchomości w wykazie powoduje nieważność
umowy co stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11.05.2005r. (CK 562/04, LEX nr
155352).
Uwzględniając art. 43 ugn trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością
przez jednostkę organizacyjną, która ma prawo do „korzystania” z nieruchomości a
zwłaszcza do korzystania w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu działania
jednostki oraz do oddania nieruchomości (lub jej części) w najem, dzierżawę albo
użyczenie.
Mając na uwadze powyższe kierownik jednostki, której powierzono w trwały zarząd
nieruchomości ma obowiązek działania zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce
nieruchomościami w zakresie dzierżawy, najmu, użyczenia.
W audytowanym procesie nie stwierdzono przyjętych w jednostce procedur a kontrole
sprawuje dyrektor jako uczestnik procesu.
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4.2

Analiza przyczyn i skutki uchybień

Podsumowując obszary audytu stwierdza się, że oceniane procesy to jest: wydatki na
potrzeby bytowe i ich rozliczanie ponoszone ze środków własnych mieszkańców, wydatki
na zakup leków i ich rozliczanie, wydatki na utrzymanie mieszkańca ponoszone ze
środków budżetu jednostki są realizowane w jednostce głównie w oparciu o przyjęte
procedury przy udziale pracowników, którym przypisano zakresy czynności. W zakresie
procesu gospodarowania powierzonymi nieruchomościami nie ma przyjętej procedury i
przypisanych odpowiedzialności. Stwierdzone w trakcie audytu uchybienia między
innymi:

brak

potwierdzanych

czynności

kontrolnych,

podejmowanie

decyzji

w

niezgodności z prawem (gospodarka nieruchomościami, kodeks cywilny) w zakresie
gospodarowania

nieruchomościami,

odpowiedzialności

oraz

uwagi

i

brak

aktualizacji

spostrzeżenia

przydziałów

audytora

czynności

poczynione

i

podczas

przeprowadzania technik, analiz i obserwacji powstały w wyniku słabszych stron w
działalności jednostki, takich jak niedostateczna bieżąca kontrola realizacji procesów,
niewdrożona

kontrola

zarządcza,

zaniechania

w

zakresie

funkcjonowania

strony

administracyjnej jednostki, brak znajomości prawa i jego interpretacji.
Mając na uwadze subiektywność oceny przy uwzględnieniu błędu audytu, audytor
przyjmuje, że skutkami wskazanych powyżej uchybień mogą być ryzyka popełniania
omyłek szczególnie na początkowym etapie realizacji procesu, roszczenia stron z tytułu
zawieranych umów cywilno-prawnych oraz gospodarowanie powierzonymi finansami i
mieniem w sprzeczności z zasadami jawności, gospodarności, legalności.
4.3 Rekomendacje
W zakresie badanych procesów w ramach audytu zapewniającego rekomenduje się:
1) W celu minimalizacji ryzyka popełnienia błędu, usprawnienia przepływu informacji
i ciągłości realizacji procesu - uzupełnienie i uaktualnienie przydziałów czynności,
w szczególności o określenie zastępstwa i jego zakresu
2) W celu realizacji procesów w zgodności z prawem, zwiększenia czynności
kontrolnych - dokonanie aktualizacji przyjętych procedur poprzez usunięcie
zapisów nie znajdujących odzwierciedlenia przy ich realizacji oraz szczegółowe
wskazanie stosowanych działań kontrolnych
3) W

celu

prawidłowości

przejrzystości

-

gospodarowania

określenie

zasad

mieniem,

gospodarowania

zgodności

z

powierzonymi

prawem,
w

zarząd

nieruchomościami oraz przyjęcie do stosowania w tym obszarze pisemnej
procedury ze szczególnym nasileniem czynności kontrolnych
4) W celu zwiększenia efektywności i usprawnienia systemu rozliczania środków
mieszkańców, zakupów na potrzeby bytowe mieszkańców i leków - wykorzystanie
do rozliczania i opisu programu Microsoft Excel
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5) W celu minimalizacji ryzyka prawidłowości realizacji procesów pod względem
prawnym i finansowym – zwiększenie funkcjonowania kontroli na początkowym
etapie realizacji (kontroli ex ante)
6) W

celu

jawności,

legalności

postępowania

przy

zamawianiu

towarów

–

niezwłocznie należałoby opracować jawne zasady działania i wdrożyć do realizacji
oraz wzmocnić kontrole wewnątrz jednostki i przez organ prowadzący
7) W celu prawidłowej realizacji budżetu jednostki – przyjęcie zmian w instrukcji
obiegu dokumentów księgowych, wprowadzenie autoryzacji rozliczeń finansowych,
dyspozycji, poleceń a w szczególności zaciągania zobowiązań
8) Zgodnie zapisami ustawy o finansach publicznych oraz ze stanowiskiem Ministra
Finansów

w

sprawie

funkcjonowania

kontroli

zarządczej

–

uskutecznienie

funkcjonowania w jednostce kontroli zarządczej
Rozdział V
5. Podsumowanie
Audytor

wykonując

najistotniejszych

zadanie

dla

audytowe

badanych

zapewniające

procesów

dokonał

obszarów.

weryfikacji

Ustosunkowując

i

oceny

się

do

przeprowadzonego audytu oceny efektywności i skuteczności realizacji zadań w zakresie
wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańca domu pomocy społecznej stwierdza
się, że w jednostce są dla większości procesów niezbędne procedury. Pracownicy
posiadają

odpowiednie

przygotowanie

merytoryczne,

znają

przydzielony

zakres

obowiązków i odpowiedzialności, są zaangażowani w wykonywanie zadań. Pozytywnym
elementem funkcjonowania jednostki jest to, że wszyscy pracownicy

Domu wkładają

wiele wysiłku aby mieszkańcom stworzyć jak najlepsze warunki bytowe pod względem
materialnym i psychicznym. Dyrektor i pracownicy poza obowiązkami służbowymi
wkładają wiele pracy i własnego czasu dla zapewnienia ciepła, miłości, poczucia
bezpieczeństwa

niepełnosprawnym

mieszkańcom.

Pod

tym

względem

praca

merytoryczna jest na wysokim solidnym poziomie.
Uwzględniając stronę administracyjną, finansową i prawną funkcjonowania jednostki i
mając na uwadze w szczególności audytowane procesy, w celu prawidłowości działania i
minimalizacji ryzyka należy poprawić nadzór i bezpośrednią kontrolę działań, usprawnić
administrowanie powierzonym mieniem (stwierdza się uchybienia prawne szczególnie w
zakresie gospodarowania powierzonymi nieruchomościami) a przede wszystkim przyjąć i
uskutecznić zasady kontroli zarządczej. Narzędzie to powinno spowodować wzmocnienie
działań, usprawnienie przepływu informacji, szybkość reagowania.
Podsumowując dokonaną ocenę organizacji systemu w zakresie zapobiegania ryzykom:
1. Braku przyjętych w formie dokumentu rozwiązań wewnętrznych definiujących zasady
funkcjonowania audytowanych procesów – stwierdza się, że jednostka w większości
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obszarów

posiada

wewnętrzne

rozwiązania

określające

realizację

audytowanych

obszarów poprzez przyjęte procedury i na ich podstawie realizuje zadania. W celu
minimalizacji ryzyka należałoby przyjąć procedury dla procesów, których realizacja jest
obłożona dużym ryzykiem (gospodarowanie powierzonym mieniem) a już funkcjonujące
uaktualnić i zintegrować z kontrolą zarządczą.
2.Nieprzestrzegania

zasad

i

mechanizmów

kontroli

określonych

przez

kierownika

jednostki – minimalizując ryzyko należałoby wzmocnić mechanizmy kontroli oraz
dostosować je do obecnie obowiązujących wymogów prawnych
3.Nieskuteczności wypracowanych i przyjętych systemów kontroli – stwierdza się, że
obszar ten obłożony jest dużym ryzykiem szczególnie w zakresie kontroli finansowej.
Nabywanie towarów i usług nie potwierdza zachowania zasad legalności, gospodarności i
niezależności dysponowania finansami publicznymi. Należałoby wypracować proste ale
skuteczne

mechanizmy

kontroli

w

ramach

kontroli

zarządczej,

takie

które

nie

powodowałyby dodatkowego angażowania czasu pracy osób odpowiedzialnych za
sprawowanie kontroli np. wprowadzając systematyczność i cząstkowość obszarów
kontrolowanych
4.Braku kwalifikacji i umiejętności merytorycznych pracowników uczestniczących w
audytowanych procesach – stwierdzono, że większość pracowników wykonujących
zadania na poszczególnych etapach audytowanych procesów posiada przygotowanie
merytoryczne i doświadczenie. Pracowników z krótkim stażem pracy należałoby objąć
szczególnymi systemami kontroli oraz wspierać doskonaleniem zawodowym poprzez
delegowanie na merytoryczne szkolenia i warsztaty
5.Nieprawidłowości klasyfikowania i ewidencjonowania wydatków oraz ich rozliczania- w
tej kategorii nie stwierdzono nieprawidłowości lecz mając na uwadze krótki staż pracy
głównej księgowej należałoby wzmocnić elementy weryfikacji i autoryzacji zdarzeń
księgowych

i

nadzoru

nad

prawidłowym

szczególnie

w

zgodzie

z

prawem

ewidencjonowaniem, gromadzeniem i wydatkowaniem powierzonych jednostce środków
Obszary

do

uzupełnienia

wskazane

w

rekomendacjach

i

ocenie

wpłynęłyby

na

sprawniejsze zarządzanie ryzykiem, nasilenie rangi kontroli i odpowiedzialności oraz
poprawienie efektywności realizacji audytowanych procesów.
Należy zwrócić uwagę na

miłą atmosferę panującą podczas audytu i merytoryczne

wystąpienia pracowników.
Wszystkie informacje i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu i dotyczące audytowanych
obszarów oparto na podstawie spostrzeżeń, oględzin, wywiadów i zgromadzonych
podczas przeprowadzenia zadania audytowego dokumentów roboczych.
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Na podstawie § 25 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w
sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 21, poz.
108) kierownikowi komórki audytowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie w
terminie określonym przez audytora nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania
dotyczących

sprawozdania dodatkowych
treści

sprawozdania.

W

wyjaśnień lub umotywowanych
związku

z

tym

ustala

się

zastrzeżeń

termin

7

dni

kalendarzowych od daty otrzymania sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
które otrzymują:
-

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

-

Zarząd Powiatu w Oleśnie

-

Sekretarz Powiatu (do dokumentacji audytu)

Podpis Audytora Usługodawcy
Adam Radom
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