Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Szkole Podstawowej Nr 6 w Kaliszu

Rodzaj kontroli: kontrola sprawdzajaca.

Temat kontroli: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez
Prezydenta Miasta Kalisza

Zakres kontroli: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez
Prezydenta Miasta Kalisza zawartych w pismie z dnia
12 maja 20 lOr. syg. WKW.0914-9-3110.

Okres objety kontrola: rok 2011
Termin przeprowadzenia kontroli: od 29.03.2011r. do 01.04.2011r.
Z trescia sprawozdania zapoznano sie w dniu: 19.04.2011r.
Zalaczniki:
1)Wystapienie pokontrolne.
2)Odpowiedz na wystapienie.
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Dzialajac zgodnie z trescia § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu
Miejskiego w Kaliszu wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta
Kalisza z dnia 27.1 0.2006r. z pózno zm. informuje, ze przeprowadzona przez Wydzial

V

Kontroli

Wewnetrznej

Urzedu

Miejskiego

w

Kaliszu

kontrola

sprawdzajaca

,-

wykonanie zalecen pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza w
pismie WKW.0914-9-3/l0

z dnia 12 maja 2010r wykazala w sprawdzanej próbie

dokumentacji nieprawidlowosc,

która jest wynikiem nieprzestrzegania

nastepujacych

przepisów prawa:
1. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(t.j. Dz. U. z 200 r. Nr 152, poz. 1223 z pózno zm. ),
2.

Rozporzadzenie

Ministra

Finansów

z dnia 5 lipca 2010

r. w spraWIe

szczególowych zasad rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu panstwa,
budzetów

jednostek

samorzadowych

samorzadu

zakladów

terytorialnego'

budzetowych,

panst
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oraz panstwowych jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861 ),
3. Zarzadzenie

nr 8 Dyrektora

Szkoly Podstawowej

nr 6 w Kaliszu z dnia

31.12.2010r. w sprawie Zakladowego Planu Kont.
4. Regulamin

kontroli

instytucjonalnej

Urzedu

Miejskiego

w

Kaliszu,

stanowiacego zalacznik do Zarzadzenia 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z
dnia 27.10.2006 r. z pózniejszymi zmianami.

W wyniku kontroli stwierdzono:

l.

Niewlasciwa dekretacje not ksiegowych - obciazeniowych

za zuzycie wody, w

wyniku czego rozliczenia z lokatorami zostaly blednie ujete na niewlasciwych
kontach ksiegowych i ksiegi rachunkowe nie odzwierciedlaly stanu rzeczywistego, co narusza art. 15 ust. l i art. 24 ust

l, ust.

kowosci oraz zasady okreslone w Zalaczniku

2 i ust. 3 ustawy o rachun-

nr 3 do Rozporzadzenia

stra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci
kont [... ] i Zakladowy Plan Kont Szkoly Podstawowej

Mini-

oraz planów

nr 6 w Kaliszu.

(str. 18 sprawozdania z kontroli)
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2.

Zalecenia pokontrolne wystosowane po kontroli w 201Or. nie zostaly w calosci
wykonane, co narusza § 27 ust. 3 Regula,uinu kontroli instytucjonalnej
Urzedu Miejskiego w Kaliszu.
(str. 18 sprawozdania z kontroli)

W zwiazku

Z

powvzslJlm polecam:

1. Kwoty dotyczace rozliczen z tytulu oplat za zuzycie wody nie stanowiace zródla
dochodów prawidlowo wykazywac w ksiegach rachunkowych.

2

2. Zalecenie pokontrolne

wystosowane

po przeprowadzonej

kontroli wykonac w

calosci i w terminie okreslonym na wystapieniu pokontrolnym.

Jednoczesnie

przypommam,

ze kierownik jednostki

odpowiada

za calosc

gospodarki finansowej jednostki oraz ze do obowiazków kierownika jednostki nalezy
dopilnowanie systematycznej aktualizacji stanu prawnego aktów normatywnych

oraz

ich biezaca analiza, a w razie potrzeby niezwloczna nowelizacja wydanych na ich
podstawie wewnetrznych aktów prawnych.
W sprawach watpliwych
konsultowac

sie z pracownikami

nalezy zaciagac opinii radcy prawnego,

a takze

Wydzialu Edukacji oraz Wydzialu Finansowego

Urzedu Miejskiego w Kaliszu.

o

sposobie

niewykonania

realizacji
nalezy

wniosków

pokontrolnych

powiadomic

mme

lub

niezwlocznie

o

przyczynach
w

ich

terminie

nieprzekraczalnym do dnia 20 maja 2011 r.

Do wiadomosci:
1)
2)

Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,
Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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Ldz.SP6/3110/14/2011

•.Prezydent Miasta Kalisza
uyreKtor :Szkoly Podstawowej Nr 6 w Kaliszu w odpowiedzi na wystapienie
pokontrolne z dnia 6 maja 2011r pismo nr WKW.1711.10.2.2011 informuje o realizacji
zalecenia pokontrolnego.
1. Kwoty dotyczace rozliczen z tytulu oplat za zuzycie wody nie stanowiace zródla
dochodów
sajuz prawidlowo dekretowane i wykazywane w ksiegach rachunkowych.
,

-" URZADMIF..1SKlW

KALlSZU

WYDZIAl.. KO~ TROli wr,WN ~nZNEJ
WPI.

OH'"

23. MAJ.

2011

Nr kOl. •••••••. ..••••..•. . ••..•. ••..iJ..j;;·· ..·
IIO .l.c
. · r·",:~.)I~...
~
•...•
•• z at
··
:

Do wiadomosci:
1. Irena Sawicka
Skarbnik Miasta Kalisza
2. Mariusz Witczak
Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu

