
Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól Samochodowych 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 31.12.201Or.,

• umowy cywilno-prawne zawarte w 20l 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

Termin przeprowadzenia kontroli: od 01.02.2011r. do 14.02.2011r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 25.02.2011r.

Zalaczniki:
l )Wystapienie pokontrolne.
2)Odpowiedz na wystapienie.
3) Sprostowanie odpowiedzi na wystapienie pokontrolne.
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PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW. 1711.4.2.2011

Kalisz, dnia 41 marca 2011 r.

Wystapienie pokontrolne

Pan

Tomasz Stepniak

Dyrektor

Zespolu Szkól Samochodowych

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 27.10.2006r. informuje, ze kontrola problemowa realizowanego w 2010r. budzetu pod

kontem rachunkowosci i finansów - rozrachunki i roszczenia , przeprowadzona przez Wydzial

Kontroli Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu wykazala braki w ewidencji ksiegowej,

które sa wynikiem nieprzestrzegania nastepujacych przepisów prawa w tym zakresie tj.:

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

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

- przepisów wewnetrznych jednostki tj. Zakladowego Planu Kont.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Braki w tresci zapisów ksiegowych dokonane w mieJscu "opis" np. precyzYjnego

numeru dokumentu, daty dokumentu lub innych charakterys
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braki w zapisach ksiegowych uniemozliwiaja powiazanie dowodu ksiegowego z zapIsem

ksiegowym poprzez tresc operacji, ceche dokumentu, a w szczególnosci z kontami

rozrachunkowymi nie odzwierciedlaja stanu rzeczywistego. Ponadto brak cech okreslajacych

jaki dowód zródlowy jest podstawa zapisu ksiegowego utrudnia analize danych ksiag

rachunkowych na podstawie zapisów ksiegowych, ustalenia stanów (sald),. co narusza przepisy

art. 23 ust.2 i art. 24 ustawy o rachunkowosci.

(str.22, 26, 29,31, 36, 40, 42, 44, 48 protokolu kontroli).

2. Braki w prowadzonej ewidencji analitycznej konta 240 - "Pozostale rozrachunki", tj.

w szczególowej ewidencji rozrachunków prowadzonej wg tytulów rozrachunków, która

uniemozliwia ustalenia stanu rozrachunków wg. jednostek i osób np."Konta osobiste

pracownicy ZSS", "oplaty bankowe", "zajecia sadowe - Komornik sadowy", co narusza

uregulowania Zakladowego Planu Kont (opis konta 240)

(str 45,46 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym zalecam:

1. Zakladajac i prowadzac szczególowa ewidencje ksiegowa (analityki) nalezy kierowac sie

zasadami rachunkowosci, aby ksiegi rachunkowe pomocnicze w pelni wypelnialy uregulowania

ustawy o rachunkowosci oraz uregulowania przepisów wewnetrznych z zakresu zakladowej

polityki rachunkowosci.

W celu wyeliminowania w przyszlosci nieprawidlowosci zobowiazuje Pana Dyrektora 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.
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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 marca 2011 r.

n~
dr inz. Janusz Pecherz

Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka

- Skarbnik Miasta Kalisza,

2) Mariusz Witczak

- Naczelnik Wydzialu Edukacji

Urzedu Miejskiego w Kaliszu.
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Pan

Prezydent Miasta Kalisza
Glówny Rynek 20
62-800 Kalisz

Dyrektor Zespolu Szkól Samochodowych w Kaliszu w odpowiedzi na wystapienie
pokontrolne WKW.1711.4.2.2011 informuje, ze zgodnie z poleceniem Pana Prezydenta
zostaly wprowadzone zmiany przy opisie dokumentów ksiegowych, przy ewidencji
analitycznej konta 240 uzupelniono tytul rozrachunku co jest zgodne z opisem konta w
uregulowaniach Zakladowego Planu Kont.
Ponadto zobowiazalem glówna ksiegowa do przestrzegania przepisów w zakresie calosci
prowadzenia gospodarki finansowej jednostki.
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Prezydent Miasta Kalisza
Glówny Rynek 20
62-800 Kalisz

Dyrektor Zespolu Szkól Samochodowych w Kaliszu w zwiazku z wyslana odpowiedzia na
wystapienie pokontrolne przesyla sprostowanie dotyczace stwierdzonych nieprawidlowosci:

1. na biezaco uszczególowiono w zapisie ksiegowym "opis" poprzez podanie w tresci
podstawy ksiegowania, numeru dokumentu.

2. w koncie 240 "Pozostale rozrachunki" uzupelniono na biezaco jednostki i osoby.


