
Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kaliszu

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów

- majatek trwaly.

Zakres kontroli:

• wewnetrzne uregulowania w zakresie majatku trwalego,

• majatek trwaly - zgodnosc ewidencji syntetycznej i analitycznej z regulacjami

wynikajacymi z przepisów nadrzednych i wewnetrznych (wykaz kont i sposób ich

prowadzenia),

• poprawnosc i realnosc wykazanych stanów kont zespolu O - majatek trwaly

(ewidencja syntetyczna i analityczna wg stanu za wybrany okres),

• poprawnosc ujmowania operacji zwiazanych ze zmiana stanu majatku trwalego

(zwiekszenia, zmniejszenia wartosci stanu majatku trwalego) - dowody ksiegowe

stanowiace podstawe zmiany, dekretacja dowodów ksiegowych,

• dotrzymanie terminów czestotliwosci przeprowadzania przez jednostke

inwentaryzacji (art. 26 ustawy o rachunkowosci).

•

Okres objety kontrola: rok 2010 i 2011

Termin przeprowadzenia kontroli: od 01.03.2011r. do 07.03.2011r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 05.04.2011r.

Zalaczniki:
1)Wystapienie pokontrolne.
2)Odpowiedz na wystapienie.
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Kalisz, dnia 1:Skwietnia 2011 r.

Wystapienie pokontrolne

Pani

Dorota Muszynska

Dyrektor

Publicznego Przedszkola Nr 1

wKaliszu

Dzialajac zgodnie z trescia § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu

Miejskiego w Kaliszu wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 27. l 0.2006r. z pózno zm. informuje, ze kontrola problemowa w zakresie realizowanego

budzetu 201 Or. pod katem rachunkowosci i finansów - majatek trwaly, przeprowadzona przez

Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu wykazala nieprawidlowosci

w badanej próbie dokumentów, które sa wynikiem nieprzestrzegania nastepujacych przepisów

prawa

~. 1) Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci,

(t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z pózno zm.),

2) Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji

Srodków Trwalych,

(Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z pózno zm.), obowiazujacego do dnia 31. 12.20 lOr:
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W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Brak okreslenia w przepisach wewnetrznych sposobu prowadzenia ewidencji pomoc

niczej srodków trwalych i jej powiazanie z kontami ksiegi glównej, co narusza art.

10 ust. 1 pkt. 3a ustawy o rachunkowosci.

(str. 6 - 9 protokolu kontroli)

2. Nieprawidlowe zakwalifikowanie do ujecia w ksiegach rachunkowych (dekretacja)

i zaksiegowanie w 2010r. zakupu srodka trwalego pochodzacego z wydatków na za

kupy inwestycyjne jednostek budzetowych, tj. z pominieciem konta 080, ksiegowano

Wn OlI-Ol/Ma 201, a winno byc Wn 080/ Ma 201 oraz Wn OlI-Ol/Ma 080, co naru

szalo zasady okreslone w zalaczniku Nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Finansów

w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci oraz planów kont [... ].

(str. 12 - 13 protokolu kontroli)

3. Niewlasciwe zaklasyfikowanie czterech srodków trwalych do grupy, podgrupy i ro

dzaju, co narusza Rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Srod

ków Trwalych.

(str. 15 - 17 protokolu kontroli)

4. Nieprawidlowosci w prowadzeniu ewidencji szczególowej srodków trwalych

polegajace na:

• braku pelnej charakterystyki osmiu srodków trwalych, co uniemozliwia

identyfikacje tego srodka,

• nie podaniu na dwóch indywidualnych kartach srodków trwalych pelnej

klasyfikacji srodków trwalych wg KST tj. podgrupy i rodzaju,

powyzsze swiadczy, o nieprzestrzeganiu przepisów Rozporzadzenia Rady Ministrów

w sprawie Klasyfikacji Srodków Trwalych oraz nie wypelnianiu indywidualnych

kart srodków trwalych wedlug wskazan druku.

(str. 15 - 17 protokolu kontroli)

5. Zaksiegowanie na koncie 072-00-01 "Umorzenie pozostalych srodków trwalych"

wartosci zlikwidowanego pozostalego srodka trwalego, zamiast na koncie 072-00

"Umorzenie pozostalych srodków trwalych oraz wartosci niematerialnych i
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prawnych", które spowodowalo wystapienie salda Wn na dzien 31.12.2010r. na

koncie 072-00-01, co n~ruszalo zasady okreslone w Zalaczniku nr 2 do

Rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad

rachunkowosci oraz planów kont [... ].

(str. 27 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym polecam:

1. Operacje gospodarcze ewidencjonowac zgodnie z ich przebiegiem i aktualnie

obowiazujacymi przepisami prawa.

2. Ewidencje srodków trwalych prowadzic zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa

w tym zakresie, a stwierdzone w toku kontroli braki niezwlocznie uzupelnic.

W celu wyeliminowania nieprawidlowosci zobowiazuje Pania Dyrektor do

zwiekszenia nadzoru nad praca podleglych pracowników, jednoczesnie przypominam,

ze kierownik jednostki odpowiada za calosc gospodarki finansowej jednostki.

Do obowiazków kierownika jednostki nalezy dopilnowanie systematycznej

aktualizacji stanu prawnego aktów normatywnych oraz biezaca ich analiza, a w razie potrzeby

niezwloczna nowelizacja wydanych na ich podstawie wewnetrznych aktów prawnych.

W sprawach watpliwych nalezy zaciagac opinii radcy prawnego, a takze konsultowac

sie z pracownikami Wydzialu Edukacji oraz Wydzialu Finansowego Urzedu Miejskiego w

Kaliszu.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania

nalezy powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 maj 2011r.

Do wiadomosci:

l) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,

2) Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

_Kalisz, ul. Pulaskiego 52

pplkalisz@wp.pl Tel. 62 757 5742

Prezydent Miasta Kalisza

"-' Janusz Pecherz

Kalisz, dnia 27.05.2011r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2011r. ( WKW.1711.8.2011) dotyczacego stwierdzonych

nieprawidlowosci podczas kontroli przeprowadzonej przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu
Miejskiego w Kaliszu, uprzejmie informuje, iz:

Ad 1/ Operacje gospodarcze beda ewidencjonowane zgodnie z ich przebiegiem i aktualnie

obowiazujacymi przepisami prawa.

Ad 2/ Ewidencja srodków trwalych bedzie prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
natomiast stwierdzone braki uzupelniono w zakresie:

a) Dnia 16 maja 2011r. zarzadzeniem dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Kaliszu, przy ul.

Pulaskiego 52 zostal wprowadzony zalacznik nr 4 do Zakladowego Planu Kont z

komentarzem, w którym okreslono sposób prowadzenia ewidencji pomocniczej srodków

trwalych i jej powiazanie z kontami ksiegi glównej.
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