
Dokumentacja z przebiegu kontroli·

Jednostka kontrolowana: Szkóla Podstawowa Nr 7 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 20 l O i 2011

Termin przeprowadzenia kontroli: od 14.02.2011r. do 18.02.2011r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 14.03.2011r.

Zalaczniki:
l) Wystapienie pokontrolne.
2)Odpowiedz na wystapienie.
3) Uzupelnienie odpowiedzi na wystapienie pokontrolne
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PREZYDENT
-IAIASTA KAUSZA

WKW.1711.6.2.20 11

Kalisz, dnia04 kwietnia 2011 r.

Wystapienie pokontrolne

Pani

~ Violetta Urban

p.o. Dyrektora

Szkoly Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza

w Kaliszu

Dzialajac na podstawie § 26 ust. 1 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 budzetu za 2010r. pod katem rachunkowosci i finansów - majatek trwaly

wykazala nieprawidlowosci, które sa wynikiem nieprzestrzegania nastepujacych przepisów

prawa:

1. Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególowych za

sad rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu panstwa, budzetów jednostek samorza

du terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

(Dz. U. z 2006r. Nr 142, poz. 1020 z pózno zm.),

2. Zarzadzenie nr 4/2010 Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 7 w Kaliszu z dnia 04.01.2010r.

;~i~~~'\ffl~~~o Zakladowego Pl. ~~~~~~J~1~~~y7 w Kaliszu
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W wyniku kontroli stwierdzono:

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

zaksiegowanie zmniejszenia stanu zlikwidowanych pozostalych srodków trwalych bylo Wn

013/Ma 072, a winno byc Wn 072/Ma 013, co naruszalo zasady okreslone w Zalaczniku nr

2 do Rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci

oraz planów kont [... ] oraz Zakladowy Plan Kont Szkoly Podstawowej nr 7 w Kaliszu.

(str. 12 protokolu kontroli)

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

ksiegowanie dowodu PK nr 217/2010 z dnia 31.12.2010r. (tj. nieprawidlowa korespondencja

kont) bylo Wn 014/Ma 072, a winno byc Wn 014/Ma 201 bedacego uzupelnieniem dekretu

do wczesniej zaksiegowanej faktury, która zaksiegowano Wn 400/Ma 201 a winno byc Wn

400/Ma 072, co naruszalo zasady okreslone w Zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Mini

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

(str. 14 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym zalecam:

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

rachunkowych, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa 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.
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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 20 kwietnia 2011 r.

Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,

2) Mariusz Witczak
• Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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SZKOLA PODSTAWOWA NR ~
im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

62-800 Kalisz. ul. Robotnicza 5
Te/.lFax 62 7574607, 627571771

e-mon: sp7kaliszerepublika. pl
strona internetowa szkoly: www.sp7kalisz.info

Kalisz, dn. 18.04.2011r.
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W odpowiedzi na wystapienie pokontrolne WKW.1711.6.2.2011

z dnia 04.04.2011 p.o. dyrektora Szkoly Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza

w Kaliszu ul. Robotnicza 5 wyjasnia, ze wnioski pokontrolne sa realizowane zgodnie z
••

zaleceniem.

Dowody ksiegowe sa prawidlowo dekretowane do ujecia w ksiegach rachunkowych,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansów w sprawie Szczególowych

Zasad Rachunkowosci oraz Zakladowego Planu Kont.

Do wiadomosci

l. Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza
2. Mariusz Witczak

- Naczelnik Wydzialu Edukacji
UrzeduMiejskiego w Kaliszu

3. a/a
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W uzupelnieniu odpOWiedzI na wys~~bie pokontrolne WKW.1711.6.2.2011~
z dnia 04.04.2011 p.o. dyrektora Szkoly Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza

w Kaliszu ul. Robotnicza 5 wyjasnia, ze wnioski pokontrolne sa realizowane zgodnie

z zaleceniem, tj. dowody ksiegowe sa prawidlowo dekretowane do ujecia w ksiegach

rachunkowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

Do wiadomosci

l. Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza
2. Mariusz Witczak

- Naczelnik Wydzialu Edukacji
UrzeduMiejskiego w Kaliszu

3. a/a


