
Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Szkola Podstawowa Nr 8 w Kaliszu

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów

- Rozrachunki i roszczenia

Zakres kontroli:

• naleznosci i zobowiazania w ewidencji budzetu - zgodnosc ewidencji syntetycznej i

analitycznej z regulacjami wynikajacymi z przepisów nadrzednych i wewnetrznych

(wykaz kont rozrachunkowych i sposób ich prowadzenia),

• poprawnosc i realnosc wykazanych sald kont rozrachunkowych - stanu naleznosci i

zobowiazan,

• poprawnosc ujmowania operacji zwiazanych z powstaniem oraz splata naleznosci i

zobowiazan budzetu - dekretacja dowodów ksiegowych,

• porównanie danych wykazanych w sprawozdaniach budzetowych z ksiegami

rachunkowymi w zakresie wykazania stanów naleznosci i zobowiazan,

• inwentaryzacja naleznosci i zobowiazan na 31.12.20 lOr.,

• umowy cywilno-prawne zawarte w 20 l Oroku powodujace powstanie naleznosci oraz

zaciagniecie zobowiazan finansowych - budzet (sprawdzenie w zakresie:

oswiadczenia woli, przedmiotu umowy, wartosci umowy, fakturowania, platnosci,

zabezpieczenia interesu zamawiajacego oraz opisy dotyczace kontrasygnaty,

zaangazowania wydatków budzetowych roku biezacego i zamówien publicznych).

Okres objety kontrola: rok 2010 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 01.02.20llr. do 09.02.20llr.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 25.02.20llr.

Zalaczniki:
1)Wystapienie pokontrolne
2)Odpowiedz na wystapienie



PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.1711.3.2.2011

Kalisz, dnia .A1.marca 2011 r.

Wystapienie pokontrolne

Pani

Grazyna Oleksy

Dyrektor

Szkoly Podstawowej Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte

w Kaliszu

Dzialajac na podstawie § 26 ust. l Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu Miejskiego

w Kaliszu wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.10.2006r.

z pózniejszymi zmianami informuje, ze przeprowadzona przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu

Miejskiego w Kaliszu kontrola problemowa dotyczaca realizowanego w 2010 budzetu pod katem

rachunkowosci i finansów - rozrachunki i roszczenia wykazala nieprawidlowosc, która jest wynikiem

nieprzestrzegania Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie

szczególowych zasad rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu panstwa, budzetów jednostek

samorzadu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006r.

Nr 142, poz. 1020 z pózno zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Nieprawidlowe zakwalifikowanie do ujecia w ksiegach rachunkowych (dekretacja) i zaksie

gowanie odsetek od srodków na rachunku bankowym jednostki tzn. nieprawidlowa koresponden

cja kont, co narusza zasady okreslone w Zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Fi

nansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci oraz planów kont [... ]
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W zwiazku z powyzszym zalecam:

1. Dowody ksiegowe prawidlowo kwalifikowac (dekretowac) do ujecia w ksiegach

rachunkowych zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

W celu wyeliminowania w przyszlosci nieprawidlowosci zobowiazuje Pania Dyrektor do

zwiekszenia nadzoru nad praca Glównej Ksiegowej, jak tez przestrzegania przepisów w zakresie

calosci prowadzonej gospodarki finansowej, gdyz przeprowadzona kontrola nie byla kontrola

kompleksowa, a tym samym nie objela wszystkich zagadnien gospodarki finansowej jednostki.

Jednoczesnie przypominam, ze osoba bedaca dyrektorem zobowiazana jest do kierowania

jednostka w sposób zapewniajacy jej prawidlowe funkcjonowanie we wszystkich aspektach, jednakze

wszelkie jej dzialania musza byc podejmowane w granicach obowiazujacego prawa.

W zwiazku z powyzszym zwracam uwage na koniecznosc systematycznej aktualizacji stanu

prawnego aktów normatywnych oraz ich biezacej analizy, a w razie potrzeby niezwlocznej

nowelizacji wydanych na ich podstawie wewnetrznych aktów prawnych.

W sprawach watpliwych nalezy zaciagac opinii radcy prawnego oraz konsultowac Sie

z pracownikami Wydzialu Edukacji i Wydzialu Finansowego Urzedu Miejskiego w Kaliszu.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania

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

Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,

2) Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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Kalisz, dn. 28.03.2011 r.

Sz. P.

Dr inz. Janusz Pecherz
Kalisza
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Nr k !/J'i/·lIr(.", I •.. rv._,.lIosczal ;wR .. 'zalecenie pokontrolne wynikajacb-z wystapienia nr
WKW.171 1.3.2.2011 z dnia 11 marca 2011 r., po kontroli problemowej przeprowadzonej w
Szkole Podstawowej Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu w okresie 01.02.2011
09.02.2011 r., Dyrekcja Szkoly uprzejmie informuje o sposobie jego realizacji:

- w zakresie pkt 1

Dowody ksiegowe beda prawidlowo dekretowane do ujecia w ksiegach rachunkowych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

Do wiadomosci:

1. Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza

2. Mariusz Witczak

- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego
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