
Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Szkola Podstawowa Nr 23 w Kaliszu

Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa.

Temat kontroli: Kontrola Kommpleksowa.

Zakres kontroli:

I. Wewnetrzne uregulowania prawne.

II. Otwarcie ksiag rachunkowych.

III. Aktywa trwale:

1. Wartosci niematerialne i prawne.

2. Rzeczowe aktywa trwale.

IV. Aktywa obrotowe i zobowiazania

1. Srodki pieniezne, w tym inwentaryzacja kasy.

2. Naleznosci, zobowiazania.

3. Zapasy.

V. Fundusze.

1. Fundusz jednostki.

2. Fundusz specjalny.

VI. Plan i wykonanie wydatków:.

I.Analiza wykonania wydatków,

2. Badanie dowodów zródlowych.

3. Stosowanie procedur kontroli wewnetrznej.

4. Celowosc, oszczednosc wydatków.

VII. Plan i wykonanie dochodów / przychodów.

Okres objety kontrola: rok 2010 - budzet.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 24.02.2011r. do 09.03.2011r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 05.04.2011r.

Zalaczniki:
1)Wystapienie pokontrolne.
2)Odpowiedz na wystapienie.
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PREZYDENT

MIASTA KALISZA

WKW.1711.7.2.2011

Kalisz, dnia 1~kwietnia 2011 r.

Wystapienie pokontrolne

Pani

Beata Raczak

Dyrektor

Szkoly Podstawowej Nr 23

w Kaliszu

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

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

dnia 27.1O.2006r. z pózno zm. informuje, ze kontrola kompleksowa, w zakresie realizowanego

budzetu za 2010 r. przeprowadzona przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w

Kaliszu wykazala nieprawidlowe zakwalifikowanie operacji gospodarczych do ujecia w

ksiegach rachunkowych, a tym samym niepoprawne wykazanie grupy dochodów w ewidencji

ksiegowej, które jest wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawa w tym zakresie tj.:

- Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci,

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

- Zakladowego Planu Kont Zarzadzenie Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 23 w Kaliszu nr

912010 z 13 kwietnia 20l0r w sprawie wprowadzenia tekstu ujednoliconego Zakladowego

Planu Kont w Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Nieprawidlowosci w zakresie dekretacji kontowej dwóch dowodów ksiegowych tzn.

blednie zostaly zakwalifikowane do ujecia w ksiegach rachunkowych operacje finansowe

dotyczace naliczon ch rzez bank odsetek bankowych na konto 760 - "Pozostale koszty i
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zawarte w Zakladowym Planie Kont dotyczace przyjetych zasad kwalifikacji zdarzen, a

tym samym dyspozycji zawartych wart. 4 ust.1 i 2 ustawy o rachunkowosci

(str. 87,88, 107, 108 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym zalecam:

1.Operacje gospodarczo-finansowe kwalifikowac do UJeCIa w ksiegach rachunkowych

(dekretowac) zgodnie z Zakladowym Planem Kont, a takze z przepisami powszechnie

obowiazujacymi 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 szkoly.

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 Finansowego i Wydzialu Edukacji Urzedu Miejskiego w Kaliszu.

o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania

"~ "
~ nalezy powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 maja 2011 r.

Do wiadomosci:

i) irena Sawicka

- Skarbnik Miasta Kalisza,

2) Mariusz Witczak

- Naczelnik Jflydzialu Edukacji

Urzedu Miejskiego w Kaliszu.
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Dotyczy: odpowiedzi na wystapienie pokontrolne numer WKW.1711.7.2.2011

z dnia 19 kwietnia 2011r.

Kontrola kompleksowa, w zakresie realizowanego przez Szkole Podstawowa Nr 23

w Kaliszu budzetu za 2010 rok przeprowadzona przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu

Miejskiego w Kaliszu w dniach 24.02.2011r.-9.03.2011r. wykazala nieprawidlowe

zakwalifikowanie operacji gospodarczych do ujecia w ksiegach rachunkowych, a tym samym

niepoprawne wykazanie grupy dochodów w ewidencji ksiegowej.

Stwierdzono nieprawidlowosci w zakresie dekretacji kontowej dwóch dowodów

ksiegowych tzn. blednie zostaly zakwalifikowane do ujecia w ksiegach rachunkowych operacje

finansowe dotyczace naliczonych przez bank odsetek bankowych na konto 760- "Pozostale koszty

i przychody", zamiast na konto 750- " Przychody i koszty finansowe".



Stwierdzone nieprawidlowosci nie moga zostac usuniete ze wzgledu na zamkniecie bilansu

- grudzien 20lOr.

Wszystkie dokonywane w placówce operacje gospodarczo-finansowe kwalifikowane dOr
UJeCiaw ksiegach rachunkowych sa dekretowane zgodnie z Zakladowym Planem Kont oraz I
obowiazujacymi przepisami.

Jednoczesnie Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 23 zobowiazuje sie zwiekszyc nadzór nad

praca Glównej Ksiegowej w celu przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej

gospodarki finansowej szkoly .

Do wiadomosci:

~

1) Irena Sawicka

- Skarbnik Miasta Kalisza

2) Mariusz Witczak

- Naczelnik Wydzialu Edukacji

Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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