
Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól 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 2010 i 2011

Termin przeprowadzenia kontroli: od 11.02.2011r. do 17.02.2011r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 14.03.2011r.

Zalaczniki:
1)Wystapienie pokontrolne.



PREZYDENT

MIASTA KAUSZA

WKW.1711.5.2.2011

Kalisz, dnia04 kwietnia 2011 r.

Wystapienie pokontrolne

Pani

Beata Prus

Dyrektor

Zespolu Szkól Nr 7
w Kaliszu

Dzialajac na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu Miejskiego
w Kaliszu wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 47412006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia
27.10.2006r. z pózno zm. informuje, ze przeprowadzona przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej
Urzedu Miejskiego w Kaliszu kontrola problemowa realizowanego budzetu pod katem
rachunkowosci i finansów w zakresie majatku trwalego nie wykazala nieprawidlowosci w badanej
próbie dokumentów.

Majac na uwadze fakt, ze przedmiotowa kontrola nie byla kontrola kompleksowa, a tym
samym nie dotyczyla wszystkich zagadnien gospodarki finansowej jednostki, zobowiazuje Pania
Dyrektor do sprawowania samokontroli oraz nadzoru nad praca Glównego Ksiegowego i
pracowników administracji, jak równiez do przestrzegania przepisów w zakresie calosci
prowadzonej gospodarki finansowej celem zapobiezenia powstaniu w przyszlosci ewentualnych
nieprawidlowosci.

Jednoczesnie przypominam, 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 nalezy zaciagac opinii radcy prawnego, a takze konsultowac sie z
pracownikami Wydzialu Edukacji oraz Wydzialu Finansowego Urzedu Miejskiego w Kaliszu.
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Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza

2) Mariusz Witczak

- Naczelnik Wydzialu Edukacji.


