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Praktyczne rozwiązania dla księgowych i skarbników JSFP
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→ Nie zmieniają się uprawnienia socjalne
nauczycieli nawet po przekazaniu szkoły 2
→ Modernizacja serwisów
internetowych spowoduje wydatki
w jednostkach publicznych
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RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
TEMAT MIESIĄCA: Nieściągnięcie
zobowiązań wobec jednostki grozi
naruszeniem dyscypliny finansowej
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→ Wydatki na bieżące sprawy
jednostki należy wykazać
w poz. 32 deklaracji VAT-7
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→ Likwidując szkołę, jednostka
powinna zaksięgować niezapłacone
pożyczki z ZFŚS na koncie „Pozostałe
rozrachunki z pracownikami”
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→ Ścieżkę rowerową należy
zaliczyć do innej grupy niż
ziemię nabytą pod jej budowę
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→ Do kont kosztów rodzajowych
jednostka powinna prowadzić
klasyfikację budżetową
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PODATKI

→ Można odliczyć VAT od faktury
wystawionej za częściowe
wykonanie usługi
12
→ Nie trzeba rejestrować usług
stołówkowych na kasie
12
→ Jednostki samorządowe niebędące
czynnymi podatnikami VAT mogą
wystawiać faktury
13
→ Kwotę netto wraz z podatkiem
wykazuje się w pozycji 41
i 42 deklaracji VAT-7
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FINANSE PUBLICZNE

→ Zrealizowanie planu wydatków
przed czasem nie zwalnia jednostki
z obowiązku wykazania tych kwot
w sprawozdaniu Rb-28NWS

KADRY I PŁACE W JSFP

Nieściągnięcie zobowiązań wobec jednostki
grozi naruszeniem dyscypliny finansowej
Dochodzenie na drodze sądowej, podjęcie mediacji – to sposoby, z których
mogą skorzystać kierownicy jednostek sektora publicznego w celu dochodzenia zaległych należności od dłużnika. Dodatkowe nakłady finansowe poniesione na takie postępowanie sądowe ewidencjonuje się na koncie „Pozostałe
koszty operacyjne”.
Roszczenia to należności, które są obciążone ryzykiem nieściągalności, np. brak
akceptacji dłużnika, utrata płynności finansowej. Wygasają one, jeśli: dłużnik spłacił
dług, został zwolniony przez wierzyciela z obowiązku, gdy przepis szczególny tak
stanowi, wskutek upływu czasu. W przypadku uchylania się dłużnika od spłaty długu
oraz braku reakcji wierzyciela dochodzi do przedawnienia. Osoba, której przysługuje roszczenie, posiada prawo do zwrócenia się do organów państwa o zastosowanie przymusu wobec firmy niespłacającej zobowiązań. Wystąpienie należności
niespłaconych w terminie wymusza na kierownikach jednostek sektora finansów
publicznych podjęcie stosownych działań w celu wyegzekwowania należnych kwot.
ciąg dalszy na stronie 4

Pracownicy oświaty zagrożeni zwolnieniem
mogą liczyć na dodatkowe pieniądze
Do września 2015 roku nauczyciele, którzy stracili pracę oraz zagrożeni jej
utratą, będą mogli korzystać ze wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc obejmuje dotacje na założenie własnej
firmy, doradztwo w zakresie jej prowadzenia, a także kursy, szkolenia i finansowanie studiów podyplomowych. Środki są sukcesywnie rozdysponowywane za pośrednictwem regionów.
Resort edukacji narodowej przeznaczył 100 mln zł na reorientację i aktywizację
zawodową pracowników oświaty, którzy utracili pracę. Ze środków z EFS mogą
korzystać osoby zwolnione z jednostek oświatowych po 2012 roku z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy, nauczyciele oraz pozostali pracownicy w okresie
wypowiedzenia oraz ci, którzy zostali poinformowani o zamiarze nieprzedłużenia
stosunku pracy, a także osoby zagrożone zwolnieniem.
ciąg dalszy na stronie 2
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→ W przerywanym czasie pracy
podwładnemu przysługuje wynagrodzenie
jak za przestój
15

NOWY E-BOOK DLA PRENUMERATORÓW
Co miesiąc na portalu SerwisRB znajdziesz e-book przygotowany
tylko dla stałych klientów miesięcznika. Kolejna propozycja z serii to:

„Druki ścisłego zarachowania w jednostkach publicznych”
Już dziś wejdź na www.serwisrb.pl i ściągnij publikację.
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Pracownicy oświaty zagrożeni zwolnieniem mogą liczyć na dodatkowe pieniądze
ciąg dalszy ze strony 1

Nabór wniosków zainteresowanych osób
w poszczególnych województwach jest
prowadzony w różnych terminach i na nieco
innych zasadach. W jednych ma charakter
systemowy, ciągły i otwarty, co oznacza,
że środki są dystrybuowane aż do wyczerpania funduszy – zazwyczaj do września
2015 roku. Taki sposób naboru obrały np.
województwa dolnośląskie, lubelskie, lubuskie czy pomorskie. W innych pieniądze
są rozdzielane konkursowo na podstawie
wniosków złożonych w wyznaczonym
terminie. Tak jest w województwach:
łódzkim, opolskim czy świętokrzyskim.

Będzie pomoc doradców
Na Dolnym Śląsku służby realizujące
projekt proponują wsparcie polegające

na poradnictwie prowadzonym przez
doradców zawodowych i psychologów,
uczestnictwo w szkoleniach zawodowych
oraz studiach podyplomowych pozwalających na zdobycie specjalistycznej wiedzy. Finansują także doradztwo z zakresu
zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto oferowane są
staże i praktyki zawodowe umożliwiające
zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawców.

Można skorzystać z dotacji

pokrycie do 100% kosztów inwestycyjnych. Aż 80% środków z maksymalnej
puli 40.000 zł otrzyma po zarejestrowaniu działalności i podpisaniu umowy.
Pozostałe 20% zostanie zrefundowane
po zakończeniu inwestycji. Podmioty
zainteresowane muszą zarejestrować
własną działalność gospodarczą najpóźniej 19 września 2014 r.
ŹRÓDŁO:


www.men.gov.pl,

www.aktywizacja.dwup.pl,

www.edu.wmzdz.pl.

Na Warmii i Mazurach jest realizowana
kolejna tura udzielania jednorazowej
dotacji inwestycyjnej. Ubiegający się
o dotację nie musi angażować środków
własnych, ponieważ projekt umożliwia
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Nie zmieniają się uprawnienia socjalne nauczycieli nawet
po przekazaniu szkoły
W przypadku przejęcia szkoły przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną nie dochodzi do formalnej likwidacji
placówki – twierdzą przedstawiciele kieleckiej izby obrachunkowej. W takiej
sytuacji byli nauczyciele nadal mogą korzystać z funduszu socjalnego założonego przez pierwotną placówkę.
Burmistrz jednej ze świętokrzyskich gmin
zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z prośbą o zajęcie
stanowiska w sprawie możliwości objęcia
opieką socjalną emerytowanych nauczycieli szkoły, której prowadzenie przejęło
stowarzyszenie.

Przekazanie nie jest uznawane
za likwidację
Problem dotyczył stosowania art. 53 ust. 3a
Karty Nauczyciela. Zgodnie z nim w przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący
jest zobowiązany wskazać inną szkołę,
w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na
każdego nauczyciela będącego emerytem
lub rencistą zlikwidowanej placówki.

Szanowni Czytelnicy,
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku
z 11 czerwca 2014 r. uznał,
że rada miasta ma możliwość
dokonania zmian w projekcie uchwały budżetowej (sygn. akt I SA/Ol 441/14).
Istniała bowiem wątpliwość, czy rada może
uchwalić budżet inny, niż został przedstawiony

W odpowiedzi wyrażonej w piśmie
nr WI-44/145/2014/ przedstawiciele izby
uznali, że w zarysowanej sytuacji nie ma
podstaw do stosowania art. 53 ust. 3a
Karty Nauczyciela. Ustawa o systemie
oświaty pozwala na przekazanie szkoły
przez samorząd osobie prawnej niebędącej
jednostką samorządu terytorialnego lub
osobie fizycznej, jednak w takim przypadku nie dochodzi do formalnej likwidacji
placówki.

Można otrzymać świadczenia
z dawnej szkoły
Potwierdzeniem tego jest stanowisko ministra edukacji narodowej, który w piśmie
nr DWST-WPZN-AB-401023/13 wskazał,
że organ prowadzący nie ma prawa do
przez burmistrza. Zmiany dotyczyły zredukowania wydatków bieżących, np. obniżenia
wynagrodzenia pracowników urzędu miasta
oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
takich jak: ośrodek informacji turystycznej, straży miejskiej i szkół podstawowych.
Regionalna Izba Obrachunkowa uznała takie postępowanie za nieprawidłowe.
Sprawa trafiła do sądu, który nie zgodził
się ze stanowiskiem RIO i uznał, że rada
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przeniesienia nauczycieli będących emerytami lub rencistami do innej szkoły w celu
objęcia ich świadczeniami socjalnymi.
Izba wskazała, że w omawianej sytuacji
byli pracownicy szkoły przekazanej do prowadzenia stowarzyszeniu nadal powinni
korzystać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych założonego w pierwotnej
placówce. Ta musi więc znaleźć środki na
odpis w ramach wydatków bieżących.
PODSTAWA PRAWNA:
z 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.),

ustawa z 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572 ze zm.),

ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191).

ustawa
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miała takie kompetencje. Musi ona bowiem
zagwarantować fundusze na realizację
zadań obowiązkowych. W tym celu może
dokonywać zmian także w wydatkach bieżących. Zmiany te jednak nie mogą wpłynąć na prawidłowe wypełnienie przez
jednostkę samorządu terytorialnego jej zadań.

Monika Zabrocka-Kutera

redaktor prowadząca

