
Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: IV Liceum Ogólnoksztalcace w Kaliszu

Okres objety kontrola: 2011 rok

Przedmiot 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 i czestotliwosci przeprowadzania przez jednostke
inwentaryzacji (art.26 ustawy o rachunkowosci).

Termin przeprowadzenia kontroli: od 12.03.2012r. do 16.03.2012r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 04.04.2012r.

Zalaczniki:

l. Wystapienie pokontrolne

2. Odpowiedz na wystapienie pokontrolne
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Izabela Kotkowska

Dyrektor IV Liceum Ogólnoksztalcacego

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. z

pózno zm. informuje, ze kontrola problemowa w zakresie realizowanego budzetu pod katem

rachunkowosci i finansów - majatek trwaly przeprowadzona przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej

Urzedu Miejskiego w Kaliszu wykazala nieprawidlowosci, które sa wynikiem nieprzestrzegania :

,,zakladowego Planu Kont IV Liceum Ogólnoksztalcacego im. Ignacego Jana Paderewskiego w

Kaliszu" (zalacznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 1/2011 Dyrektora z dnia 03.01.2011r.).

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Braki w prowadzeniu szczególowej ewidencji ilosciowo-wartosciowej do konta 013 "Pozosta

le srodki trwale" polegajace na nie wpisaniu pelnej charakterystyki poszczególnych skladni

ków majatkowych, co uniemozliwia ich identyfikacje i swiadczy o nie stosowaniu uregulowan

wewnetrznych zawartych w Zakladowym Planie Kont w komentarzu do konta ,,013". Braki te

dotycza wpisów do ewidencji prowadzonej do 2009r.

(str. 23 - 25 protokolu kontroli)



W zwiazku z powyzszym polecam:

Uzupelnic brakujace charakterystyki pozostalych srodków trwalych w ewidencji szczególowej

ilosciowo-wartosciowej prowadzonej do konta 013 "Pozostale srodki trwale" w systemie

"Wyposazenie DDJ", a o ukonczeniu prac zwiazanych z wdrazaniem tej ewidencji w systemie

informatycznym nalezy mnie niezwlocznie powiadomic.

W celu wyeliminowania w przyszlosci nieprawidlowosci zobowiazuje Pania Dyrektor do

zwiekszenia nadzoru nad praca podleglych pracowników, jednoczesnie przypominam, ze kierownik

jednostki odpowiada za calosc gospodarki finansowej jednostki.

Do obowiazków kierownika jednostki nalezy dopilnowanie systematycznej aktualizacji stanu

prawnego aktów normatywnych oraz biezaca ich 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.

,n~
:Janusz Pecherz

Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,

2) Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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Dyrektor IV Li:eum OgÓl~CegO lm. 19n~CegoJana Paderewskiego w Kaliszu

w odpowiedzi na pismo nr WKW.l711.9.2012 z 11 kwietnia 2012 roku informuje, ze:

1. Uzupelniono brakujace charakterystyki pozostalych srodków trwalych w ewidencji

szczególowej ilosciowo-wartosciowej prowadzonej do konta 013 "Pozostale srodki

trwale" w systemie "Wyposazenie DDJ". I jednoczesnie ukonczono prace zwiazane

z wdrazaniem tej ewidencji w systemie informatycznym.

DYR1)7~Rmgr Iza~Ao~ska
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Do wiadomosci:
1. Irena Sawicka

Skarbnik Miasta Kalisza
2. Mariusz Witczak

Naczelnik Wydzialu Edukacji
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