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Protokół

kontroli doraźnej w Zespole Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry w Gryfinie,
zwanym dalej „Jednostką”, mieszczącym się w Gryfinie, ul. Armii Krajowej 78,
przeprowadzonej przez Stanisława Makockiego – st. inspektora Wydziału Finansów
i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w dniu 12 marca
2009 r., na podstawie upoważnienia nr 22/09 z dnia 10 marca 2009 r.

Tematyka kontroli:

Zamknięcie roku budżetowego 2008 oraz finansowe rozliczenie ze służbami Wojewody
Zachodniopomorskiego.

Ustalenia ogólne

Zespół Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry w Gryfinie jest państwową
jednostką

budżetową

podporządkowana

do

końca

2008

r.

Wojewodzie

Zachodniopomorskiemu. Funkcję dyrektora pełniła Pani Blandyna Migdalska, głównym
księgowym była Pani Katarzyna Nowak.

Zespół Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry w Gryfinie działał na podstawie:

•

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr
92, poz. 880 ze zmianami),

•

przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami),

•

przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami),
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•

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2004r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity, Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 15 ze zmianami),

•

statutu

Zespołu

stanowiącego

Parków

Krajobrazowych

załącznik

do

Doliny

zarządzenia

Dolnej

Nr

Odry

43/2006

w Gryfinie
Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2006r.,

Jednostka realizowała zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu na obszarze
działania, zgodnie z wytycznymi polityki ekologicznej Państwa oraz Wojewody
Zachodniopomorskiego, a w szczególności zakres działania obejmował między innymi:

•

promocję idei ekorozwoju,

•

podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony zasobów przyrody ożywionej i
nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, a także łagodzenie lub eliminowanie
przyczyn i skutków konfliktów na płaszczyźnie potrzeb w zakresie ochrony przyrody i
oczekiwań odnośnie rozwoju gospodarczego,

•

współpracę z administracjami samorządowymi i rządowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi na rzecz promocji obszaru działania,

•

promocję „obszaru działania”,

•

prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa,

•

wykonywanie zadań poza obszarem parków krajobrazowych, wynikających
z odrębnych porozumień.
Zespół Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry swoją działalnością obejmował

następujące obszary:

Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry”,

Cedyński

Park

Krajobrazowy, Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” i Park Krajobrazowy
„Ujście Warty”, inne obszary w zakresie związanym z funkcjonowaniem i ochroną
następujących obszarów specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000”:

•

"Dolina Dolnej Odry" (kod obszaru: PLB320003),

•

"Jeziora Wełtyńskie" (kod obszaru: PLB320004),

•

"Jezioro Miedwie i Okolice" (kod obszaru: PLB320005),

oraz inne obszary określone w odrębnych porozumieniach zawartych z Wojewodą
Zachodniopomorskim.
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Struktura organizacyjna jednostki wg statutu przedstawiała się następująco:

•

Dyrektor;

•

Zastępca dyrektora;

•

Główny Księgowy;

•

Zespoły służb poszczególnych parków krajobrazowych w składzie: kierownik zespołu,
stanowisko ds. ochrony przyrody i krajobrazu, strażnik parku;

•

Ośrodek dydaktyczno – muzealny Zespołu w składzie kierownik i stanowisko ds.
dydaktyki i nauki;

•

stanowisko pracy ds. finansowo – księgowych;

•

stanowiska pracy ds. administracyjnych;

•

stanowiska pracy ds. gospodarczych.

Ustalenia Szczegółowe

Zgodność sprawozdań budżetowych i finansowych z ewidencją księgową, należności
i zobowiązania, potwierdzenie sald zobowiązań i inwentaryzacja środków trwałych.

Zespół Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry w Gryfinie jako jednostka
budżetowa był dysponentem III stopnia środków budżetowych. Jednostka funkcjonowała
w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody ”, rozdziale 92502 „Parki krajobrazowe”. W 2008 r. Jednostka otrzymała dotację
w wysokości 617.206,68 zł. Kwota ta jest wykazana w sprawozdaniu rocznym Rb- 28 oraz na
stronie „Ma” konta 800-01 „Fundusz jednostki”.

Kwoty wydatków wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb- 28 są zgodne z saldami na
kontach analitycznych zespołu „130” – rachunek bieżący Jednostki, na dzień 31 grudnia
2008 r. W załączeniu wydruk sald na koniec 2008 r. (załącznik nr 1).

Stwierdzono następujące salda niezerowe kont:

1. „011” – środki trwałe – 1.296.111,83 zł.
2. „013” – pozostałe środki trwałe – 173.613,73 zł.
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3. „014” – zbiory biblioteczne – 8.986,07 zł.
4. „020” – wartości niematerialne i prawne – 60.915,44 zł.
5. „071” – umorzenie śr. trwałych i wartości niematerialnych i prawnych –
846.484,51 zł.
6. „072” - umorzenie pozostałych śr. trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i
prawnych i zbiorów bibliotecznych – 209.736,39 zł.
7. „135” – rachunek bankowy (ZFS) – 1.133,87 zł; środki przekazane w dniu 9 lutego
2009 r. na rachunek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (przelew – załącznik
nr 2).

Jednostka wykonała inwentaryzację na dzień 31 grudnia 2008 r. Protokół
inwentaryzacji stanowi załącznik nr 3. Nie stwierdzono różnic. Środki. trwałe, pozostałe
środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i zbiory biblioteczne przekazano w dniu 1
stycznia 2009 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (protokół zdawczo – odbiorczy –
załącznik nr 4).

8. „139” – inne rachunki bankowe – 5.093,90 zł; wg oświadczenia ustnego gł. Księgowej
Jednostki jest to lokata bankowa powstała ze środków finansowych (wynagrodzenia
i nagrody) byłego pracownika, nie żyjącego od kilku lat. W chwili obecnej toczy się
postępowanie spadkowe. Wypłata środków spadkobiercom jest uzależniona od
wyroku sądowego.
9. „201” – rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – „Wn” – 23,83 zł, „Ma” 4.277,68 zł.

Strona „Wn”

•

Kwota 2,39 zł – nadpłata kosztów zużycia wody. Faktura z datą 31 grudnia
2008 r., data wpływu do Jednostki 21 stycznia 2009 r.

•

Kwota 21,44 zł – nadpłata opłaty za trwały zarząd nieruchomości. Wpływ
dokumentu do Jednostki w dniu n26 stycznia.

Dokumenty przekazane do realizacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Wyjaśnienia gł. Księgowej – załącznik nr 5.
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Strona „Ma”

•

Kwota 2.266,00 zł – ubezpieczenie pojazdów, II rata płatna marzec – kwiecień
2009 r.

•

Kwota 2.011,68 zł - koszty paliwa gazowego. Faktura z dnia 24 grudnia 2008 r.,
data wpływu do jednostki 2 stycznia 2009 r. Wg ustnych wyjaśnień Gł. Księgowej,
nie można było ustalić do końca 2008 r. kwoty na jaką została wystawiona faktura.

Dokumenty przekazane do realizacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Wyjaśnienia gł. Księgowej – załącznik nr 6.

10. „229” – pozostałe rozrachunki publiczno – prawne – 4.574,73 zł; składki na
ubezpieczenia społeczne, wypadkowe i Fundusz Pracy naliczone od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego..
11. „231” – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 25.933,87 zł; dodatkowe wynagrodzenie
roczne.
12. „234” – pozostałe rozrachunki z pracownikami – 5.093,90 zł; strona przeciwstawna
zaksięgowanej lokaty.
13. „800” – fundusz jednostki – 1.047.252,43 zł.
14. „851” – Zakładowy Fundusz Socjalny – 1.133,87 zł; strona przeciwstawna dla konta
„135”.
15. „860” – wynik finansowy - 598.608,71 zł (strata).

Salda kont „800” i „860” są zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie i rachunku
strat i zysków Jednostki, dotyczących 2008 r. Wszystkie dane wykazane w sprawozdaniach
budżetowych są zgodne z ewidencją księgową Jednostki.

Rachunki bankowe

Jednostka dysponowała następującymi rachunkami bankowymi:

• 91101015990516791391500000, Narodowy Bank Polski o/Szczecin – rachunek
bankowy dochodów jednostki; saldo na dzień 31 grudnia 2008 r. – 0,00 zł.
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• 40101015990516791891100000, Narodowy Bank Polski o/Szczecin – rachunek
ZFSŚ; saldo na dzień 31 grudnia 2008 r. – 1.133,87 zł.
• 70101015990516792230000000, Narodowy Bank Polski o/Szczecin – rachunek
bankowy wydatków jednostki; saldo na dzień 31 grudnia 2008 r. – 0,00 zł.
• 23102048120000010200077305, PKO BP o/Gryfino – rachunek pomocniczy
zamknięty w dniu 30 grudnia 2008 r. – 0,00 zł.
• 19150017222217200676500000, KREDYT BANK SA o/Szczecin – rachunek lokaty
– 5.093,90 zł.

Kopia pisma dotyczącego zamknięcia rachunków bankowych w NBP oraz kopie
potwierdzenia sald i wyciągów rachunków bankowych na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowią
załącznik nr 7.

Załącznik nr 8 stanowią protokoły zwrotu przez Jednostkę do NBP elementów
posiadanego systemu bankowości elektronicznej.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Do protokołu (egzemplarz nr 2) dołączono załączniki:

1. Zestawienie sald za 2008 r.
2. Kopia przelewu.
3. Kopia protokołu inwentaryzacji.
4. Kopia protokołu zdawczo – odbiorczego.
5. Wyjaśnienia gł. Księgowej.
6. Wyjaśnienia gł. Księgowej.
7. Kopia pisma dotyczącego zamknięcia rachunków bankowych w NBP oraz kopie
potwierdzenia sald i wyciągów rachunków bankowych na dzień 31 grudnia 2008 r.
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8. Protokoły zwrotu przez Jednostkę do NBP elementów posiadanego systemu
bankowości elektronicznej.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki po zapoznaniu się z treścią protokołu
przysługują następujące uprawnienia:

1) Prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych
zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania
protokołu kontroli.
2) Prawo odmowy podpisania protokołu kontroli z wyjaśnieniem przyczyn tej
odmowy, złożone w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia
postępowania pokontrolnego.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Zespołu Parków
Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry w Gryfinie,.

Gryfino, dnia 12 marca 2009 r.

Kontrolujący:

Kontrolowany:
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