Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Specjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 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 ( 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
inwentaryzacji (art.26 ustawy o rachunkowosci).

Termin przeprowadzenia kontroli: od 09.02.20 12r. do 16.02.2012r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 28.02.2012r.

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

majatek trwaly

przez

jednostke
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Dzialajac zgodnie z trescia § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu Miejskiego w
Kaliszu wprowadzonego
pózno zm. informuje,
rachunkowosci

Zarzadzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.10.2006r. z
ze kontrola

problemowa

w zakresie

i finansów - majatek trwaly przeprowadzona

Urzedu Miejskiego

w Kaliszu wykazala

nieprawidlowosci,

realizowanego

budzetu

pod katem

przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej
które sa wynikiem

nieprzestrzegania

nastepujacych przepisów prawa:
1. Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. z 2011r.

Nr 74, poz. 397 z pózno zm).
2.

Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci

(tj. Dz. U. z 2009r., nr 152, poz. 1223 z

pózno zm.).
3.

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Z 2009 r., nr 157, poz.
1240z pózno zm.)

4.

Rozporzadzenia

Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji

Trwalych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622)
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Srodków

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Zastosowanie

stawki amortyzacyjnej

dla srodka trwalego o nazwie: "Budynek" nieodpowia-

dajacej przypisanej klasyfikacji rodzajowej srodka trwalego wedlug KST, co narusza art. 4
ust. 1 ustawy o rachunkowosci,

przepisy Rozporzadzenia

Rady Ministrów w sprawie

Klasyfikacji Srodków Trwalych i Zalacznik nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych
(str. 9 - 16 protokolu kontroli)
2.

Zakwalifikowanie

skladnika majatkowego o nazwie: "Kamera cyfrowa" do niewlasciwej gru-

py, podgrupy i rodzaju, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowosci
Rozporzadzenia

oraz przepisy

Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Srodków Trwalych.
(str. 9 - 16 protokolu kontroli)

3.

Brak dostepu do ksiag analitycznych szczególowych zbiorów bibliotecznych,
nieobecnoscia

spowodowany

pracownika prowadzacego przedmiotowa ewidencje, co narusza art. 4 ust. 5

ustawy o rachunkowosci

oraz art. 53 ustawy o finansach publicznych.
(str. 20 - 21 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym polecam:

l.

Do naliczenia

umorzenIa

srodków trwalych

stosowac

prawidlowe

stawki amortyzacyjne

zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

2.

Przy kwalifikowaniu

srodków

trwalych

uwzgledniac

zasady

ich klasyfikacji,

stosowac

odpowiedni podzial rodzajowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie, a
takze dokonac weryfikacji prowadzonej ewidencji do srodków trwalych i doprowadzic ja do
zgodnosci ze stanem faktycznym.
3.

Zapewnic na wypadek nieobecnosci pracownika, staly dostep do dokumentacji szkoly, w tym
ewidencji ksiegowej.

W celu wyeliminowania

w przyszlosci nieprawidlowosci

zobowiazuje

zwiekszenia nadzoru nad praca podleglych pracowników, jednoczesnie
jednostki odpowiada za calosc gospodarki finansowej jednostki.

2

Pania Dyrektor do

przypominam,

ze kierownik

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.

o

sposobie realizacji wniosków pokontrolnych

powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym

do dnia 30 marca 2012r.

Do wiadomosci:
1)
Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,
2)
Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
3
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Nr

2 w Kaliszu

informuje, ze w zwiazku z przeprowadzona w dniach od 09.02.2012 r. do 16.02.2012 r. przez
Wydzial

Kontroli

Wewnetrznej

w zakresie realizowanego
wykazane nieprawidlowosci

Urzedu

Miejskiego

w Kaliszu

budzetu pod katem rachunkowosci

kontrola

problemowa

i finansów - majatek trwaly

i uchybienia zostaly wyeliminowane w sposób nastepujacy:

1. Do naliczania umorzenia

srodków trwalych zastosowane

beda prawidlowe

stawki

amortyzacyjne zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
2. Przy kwalifikowaniu

srodków trwalych

rodzajowy zgodnie z obowiazujacymi
weryfikacje prowadzonej

zastosowany

bedzie odpowiedni

podzial

przepisami prawa, dokonane zostana równiez

ewidencji srodków trwalych, co do zgodnosci ze stanem

faktycznym.
3. Dokumenty

.'--.,..'

szkoly, w tym ewidencja ksiegowa bedzie stale dostepna na wypadek

nieobecnosci pracownika .
W celu wyeliminowania w przyszlosci nieprawidlowosci zobowiazalam Glówna Ksiegowa do
przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki finansowej.
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