Dokumentacja z przebiegu kontroli

,
Jednostka kontrolowana: Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2

Okres obj~ty kontrola: 2010 r. - 2011 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola przeprowadzenia inwentaryzacji majatku szkoly.

Zakres kontroli:
•

Regulacje wewnetrzne dotyczace zasad i terminów przeprowadzania inwentaryzacji
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

•

Kontrola czestotliwosci i terminów przeprowadzania inwentaryzacji majatku Zespolu
Szkolno-Przedszkolnego

•

Nr 2 w Kaliszu

Nr 2 w Kaliszu w latach 2010r. -2011r.

Kontrola rozliczenia przeprowadzonych inwentaryzacji

Termin przeprowadzenia kontroli: od 03.01.2012r. do 10.01.2012r.

Narada pokontrolna odbyla si~ w dniu: 23.01.2012r.

Zalaczniki:

1. Wystapienie pokontrolne.
2. Odpowiedz na wystapienie pokontrolne.
3. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2012r.
4. Doprecyzowanie odpowiedzi na wystapienie pokontrolne.

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
WKW.171 1.2.2012
Kalisz, dnia

:J) stycznia 2012r.
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Dyrektor Zespolu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

j

w Kaliszu

j
Dzialajac zgodnie z trescia § 26 ust. 1 Regulaminu

kontroli instytucjonalnej

Urzedu

Miejskiego w Kaliszu wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza

I
;

z dnia 27. 10.2006r. z pózno zm. informuje, ze kontrola problemowa, której przedmiotem byla
"Kontrola przeprowadzenia
Kontroli Wewnetrznej

inwentaryzacji majatku szkoly" przeprowadzona

Urzedu Miejskiego w Kaliszu wykazala nieprawidlowosci,

wynikiem nieprzestrzegania
1.

przez Wydzial
które sa

nastepujacych przepisów prawa:

Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci,

(t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 152,

poz. 1223 z pózno zm.) a w szczególnosci Rozdzialu 3 Inwentaryzacja (art 26 i art.27);
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z pózno zm.);
3. Instrukcja dla Zespolu Szkolno-Przedszkolnego

Nr 2 w Kaliszu w sprawie inwentary-

f

l

l

l

zacji aktywów i pasywów z dnia 20.03.2006r. opracowanej na podstawie Ustawy z
dnia 29.09.1994r.

o rachunkowosci

stanowiacej Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr

7/06 z dnia 20.03.2006r. Dyrektora Zespolu Szkolno-Przedszkolnego

Nr 2 w Kaliszu;

do której wprowadzono zmiany Aneksem Nr 1 z dnia 22.06.2006r. stanowiacym ZaI
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W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidlowosci

J

I

proceduralne i braki w dokumentacji in-

wentaryzacyjnej, braki w udokumentowaniach

czynnosci inwentaryzacyjnych

oraz rozbiezno-

sci pomiedzy dokumentacja inwentaryzacyjna

a zapisami w ksiegach rachunkowych,

a mia-

nOWICIe:

1. Organizacje, przebieg i rozliczenie inwentaryzacji przeprowadzono z naruszeniem procedur okreslonych w Instrukcji Inwentaryzacyjnej na kazdym etapie realizacji inwentaryzacji
(przygotowanie, przeprowadzenie

i zakonczenie) tj. w inwentaryzacji rocznej za 2010 roku i

w inwentaryzacjach przeprowadzonych

w 2011 roku, wedlug stanów na 31.05.2011 roku i na

01.09.2011 roku, a w szczególnosci:
- brak wniosku Glównego Ksiegowego o przeprowadzenie inwentaryzacji i powolanie komisji inwentaryzacyjnej

w 2011roku;

- arkusze spisu z natury nie byly objete ewidencja druków scislego zarachowania w 2010
roku i w 2011 roku;
- brak harmonogramu inwentaryzacji wedlug Zalacznika Nr 9 do Instrukcji inwentaryzacyjnej w inwentaryzacji wedlug stanu na 01.09.2011 roku;
- brak udokumentowania

przeszkolenia komisji inwentaryzacyjnej / zespolów spisowych w

inwentaryzacji wedlug stanu na 01.09.2011 roku;
- brak oswiadczenia Glównego Ksiegowego o dokonaniu uzgodnienia wartosci srodków
trwalych i pozostalych srodków trwalych na stanie i w uzytkowaniu jednostki w inwentaryzacji wedlug stanu na 01.09.2011 roku;
- brak oswiadczenia wstepnego i koncowego osoby materialnie odpowiedzialnej w inwentaryzacji wedlug stanu na 01.09.2011 roku;
- brak udokumentowania

wydania i rozliczenia druków arkuszy spisu z natury w inwentary-

zacji rocznej w 2010r. i w inwentaryzacjach w 2011 roku;
- braki w wypelnionych arkuszach spisu z natury (oznaczenia, wypelnienia tresci i podpisów
jak przewiduje druk arkusza) w inwentaryzacji rocznej w 2010 roku i w inwentaryzacjach w
2011 roku;
- brak udokumentowania

przeprowadzenia inwentaryzacji skladników aktywów i pasywów

nie objetych inwentaryzacja w drodze spisów z natury i potwierdzen sald tj. poprzez porównanie danych ksiag rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartosci tych
skladników (stwierdzenia realnosci/ nierealnosci salda) w inwentaryzacji rocznej w 2010 roku
i w inwentaryzacji wedlug stanu na 01.09.2011 roku;
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-

- brak sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci sporzadzonej dokumentacji inwentaryzacyjnej w inwentaryzacjach w 2011 roku;
- do udokumentowania

niektórych czynnosci inwentaryzacyjnych

nie zastosowano wzorów

dokumentów okreslonych w Instrukcji inwentaryzacyjnej w inwentaryzacji rocznej w 2010
roku i w \inwentaryzacjach w 2011 roku;
- w sporzadzonej dokumentacji w sprawie ustalenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji nie
sklasyfikowano jasno i przejrzyscie ujawnionych róznic inwentaryzacyjnych

(do niedoborów

zawinionych! niezawinionych, nadwyzek rzeczywistych! pozornych) i nie zestawiono ze stanem ksiegowym oraz nie wyjasniono przyczyn ich powstania w inwentaryzacjach w 2011
roku;
- nie wszystkie czynnosci inwentaryzacyjne byly wykonane zgodnie z planem inwentaryzacji,
w tym rozpoczecie o 3 dni wczesniej spisu z natury w inwentaryzacji wedlug stanu na
01.09.2011 roku, ustalenie przyczyn powstania róznic inwentaryzacyjnych,

postawienie wnio-

sków w sprawie ich rozliczenia w inwentaryzacjach w 2011 roku;
- nie przeprowadzono

inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej,

na okolicznosc zmiany osoby ma-

terialnie odpowiedzialnej za calosc i stan skladników majatkowych jednostki tj. Dyrektora
oraz na okolicznosc jego dlugotrwalej nieobecnosci lub nie podpisano dokumentu o przejeciu
odpowiedzialnosci/wspólodpowiedzialnosci

za powierzone mienie w inwentaryzacjach w

2011 roku;
co narusza postanowienia Instrukcji Inwentaryzacyjnej

ZSP Nr 2 w Kaliszu.

Ponadto braki w powyzszych dzialaniach stanowia równiez niezastosowanie

sie do prze-

pisów prawa nadrzednego tj.:
- w zakresie kontroli zarzadczej w tym ochrony zasobów, okreslonych w art.68 ust.l i 2
pkt. 4 Ustawy o finansach publicznych
- w zakresie rachunkowosci obejmujacej obowiazek rzetelnego i jasnego przedstawienia
sytuacji majatkowej jednostki m.in. poprzez okresowe ustalenie lub sprawdzenie droga
inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz poprzez odpowiednie udokumentowanie przeprowadzenia

inwentaryzacji, wyników inwentaryzacji i powiazania z

zapisami ksiag rachunkowych co reguluje artA ust.l, ust. 3 pkt.3; ust. 5 oraz art. 26 i 27

Ustawy o rachunkowosci
- w zakresie odpowiedzialnosci

za mienie powierzone pracownikowi w kontekscie pod-

stawy przekazania i przyjecia odpowiedzialnosci z obowiazkiem zwrotu albo do wylicze-

3

nia sie z majatku powierzonego, co reguluje mozliwosc dochodzenia wyrzadzonej szkody
w mieniu co reguluje art.124, art.125 Kodeksu cywilnego
(str. 3-74 protokolu kontroli)

2. Ustalajac róznice inwentaryzacyjne w dniu 31.08.2011r. i w dniu 30.09.2011r.nie wykazano
nadwyzek inwentaryzacyjnych,

a takze nie wnioskowano o ich kompensate z niedoborami a

wnioski w powyzszej sprawie komisje inwentaryzacyjne przedstawily dopiero w dniu
09.01.2012r.
co narusza art. 27 ust.l Ustawy o rachunkowosci

i postanowienia Instrukcji inwentary-

zacyjnej
(str. 22,37-38,55-59,71

protokolu kontroli)

3. Niezgodnosc ksiag rachunkowych syntetycznych z ewidencja szczególowa prowadzona do
kont ,,011 - Srodki trwale" i ,,013 - Pozostale srodki trwale"
co narusza art. 16 ust.l Ustawy o rachunkowosci
(str. 52-54, 71 protokolu kontroli)

4. W dwóch Zarzadzeniach

Dyrektora ZSP Nr 2 w Kaliszu dotyczacych inwentaryzacji do

przywolanej Ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994r. podano nieaktualnajej

publi-

kacje a mianowicie:
- jest: "t.j. Dz.U. Nr 76 poz.694 ze zmianami", a winno byc: (t.j. Dz.U. z 2009r. nr 152, poz.
1223 z pózno zm) w Zarzadzeniu Nr 5a/2011 wiz Dyrektora Zespolu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 2 w Kaliszu z dnia 30.03.2011r. w sprawie powolania Komisji Inwentaryzacyjnej
- jest: "t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z pózno zm." w Zarzadzeniu
Zespolu Szkolno-Przedszkolnego

16/2011 Dyrektora

Nr 2 w Kaliszu z dnia 07.09.2011r. w sprawie inwentaryza-

cji, a winno byc: t.j. Dz.U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 z pózno zm.,
co narusza porzadek prawny
(str. 20, 23, 66-67 protokolu kontroli)

5. W Zarzadzeniu Nr 5a/2011 wiz Dyrektora Zespolu Szkolno-Przedszkolnego
szu z dnia 30.03.2011r. blednie podano dzien przeprowadzenia

4

inwentaryzacji

Nr 2 w Kali31.03.2011r.

zamiast 31.05.2011r., który byl nie adekwatny do stanu faktycznego przeprowadzonego

spisu

z natury co ma szczególne znaczenie w ocenie poprawnosci wykonania zarzadzenia,
(str. 66 protokolu kontroli)

W zwiazku zpowymym polecam:
1.

Bezzwlocznie

dokonac

przeprowadzonych

ostatecznego

wyjasnienia

wyników

inwentaryzacji

wedlug stanu na dzien 31.05.2011r. i 01.09.2011r. i rozliczyc je w

ksiegach rachunkowych 2011 roku.
2.
li
I

W przypadku

zmian kadrowych

na stanowisku kierownika jednostki

dopilnowac

wlasciwego sposobu przekazania stanowiska pracy, tj. pozostawienia i przejecia tak,

!
!

aby zabezpieczyc biezace funkcjonowanie jednostki oraz zapewnic nalezyta dbalosc o
mienie jednostki.

Powyzsze procedury powinny byc okreslone przez kierownika

jednostki w przepisach wewnetrznych.
3.

Zwiekszyc nadzór i kontrole nad mieniem jednostki, w szczególnosci
aby kazda operacja dotyczaca przychodu,
jednostki

znalazla

odzwierciedlenie

spowodowac,

rozchodu badz przemieszczenia

w ewidencji

ksiegowej

mienia

i pozaksiegowej-

ilosciowej oraz aby byla prawidlowo udokumentowana.
4.

Doprowadzic do zgodnosci ewidencje szczególowa / analityczna srodków trwalych i
pozostalych

srodków trwalych

z odpowiednimi

kontami

ewidencji

syntetycznej

(konta 011, 013).
5.

Przeprowadzic

weryfikacje obowiazujacych

w jednostce przepisów wewnetrznych z

zakresu inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz dostosowac je do przepisów prawa
nadrzednego i potrzeb jednostki.
6.

Przeprowadzajac

inwentaryzacje

aktywów

i pasywów

bezwzglednie

stosowac

przepisy ustawy o rachunkowosci z tego zakresu oraz przepisy wewnetrzne.
7.

Przed podpisaniem Zarzadzenia

Dyrektora za kazdym razem dokonac sprawdzenia

jego tresci pod wzgledem zgodnosci z prawem, aby ustrzec sie wydania zarzadzen
obarczonych bledami.

W celu wyeliminowania

w przyszlosci nieprawidlowosci

zobowiazuje

Pania Dyrektor

do wzmozonego nadzoru nad praca Glównej Ksiegowej oraz pozostalych pracowników,
5

jak tez przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki fmansowej,
gdyz przeprowadzona kontrola, na podstawie udostepnionej dokumentacji, nie byla kontrola

kompleksowa, a tym samym nie objela wszystkich zagadnien gospodarki finansowej
Jednostki.
Jednoczesnie przypominam, ze osoba bedaca kierownikiem 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 sprawach watpliwych nalezy zaciagac opinii radcy prawnego oraz konsultowac sie
z pracownikami Wydzialu Finansowego Urzedu Miejskiego w Kaliszu.

o

sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania

nalezy powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 29 lutego 2012 r.

Janusz Pecherz

Do wiadomosci:
1) Dariusz Grodzinski
- Wiceprezydent Miasta Kalisza
2) Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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NR 2

Szkola Podstawowa nr 21 im. Legionów Józefa Pilsudskiego,
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odpowiedzi na wystapienie pokontrolne WKW.171l.2.2012 z dnia 30 stycznia

2012r. wyjasniam:
Ad.

l.

Wyniki inwentaryzacji zostaly ujete w ksiegach 2011r. Nadwyzki zostaly przyjete
do

ewidencji,

a

niedobory

ujeto

jako

niedobory

zawinione

z

uwagi

na niezakonczony proces ustalania przyczyn ich powstania.
Pragne wyjasnic, ze juz kilkukrotnie wzywalam swojego poprzednika, tj. Pania
Izabele

Pietrzak,

do zlozenia

stosownych

wyjasnien.

Jednakze

spotkalam

sie jedynie z lakoniczna odpowiedzia na jedno z pism, z której wynikalo, ze Pani
Pietrzak

ustosunkuje

sie

do

wykazanych

w

inwentaryzacji

niedoborów

po ich otrzymaniu. w odpowiedzi wyznaczylam termin w którym mozna byloby
zapoznac sie z przedmiotowymi

zestawieniami, gdyz ze wzgledu na charakter

tych dokumentów powinny one pozostac w placówce. Do dnia dzisiejszego Pani
Pietrzak nie ustosunkowala

sie do mojego pisma i nie zlozyla stosowanych

wyjasnien.
Jezeli Pan Prezydent uzna, ze powinnam podejmowac inne czynnosci prosze mnie

Ad. 2.

Przygotowana zostala procedura zwiazana z przekazaniem placówki w przypadku
zmian

kadrowych

do niniejszego pisma.

na

stanowisku

kierownika

jednostki,

która

zalaczam

ZESPÓl. SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2
Szkola Podstawowa nr 21 im. Legionów Józefa Pilsudskiego,
Publiczne Przedszkole nr 22
ul. 25 Pulku Artylerii 4-8, 62-800 Kalisz
tel./fax. 62 768 7119, e-mail: szkolapodstawowa21@wp.pl
Ad. 3.

Przyjeto do realizacji to zalecenie.
Ad. 4.

Ze wzgledu

na prace

nad

prawidlowym

realizowaniem

zalecen

wnosze

o przedluzenie terminu ich wykonania do dnia 14 marca 2012r.
Ad. 5.

Przyjeto do realizacji to zalecenie.
Aktualna Instrukcja inwentaryzacyjna stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

l

Ad. 6.

Przyjeto do realizacji to zalecenie.

ji

Ad. 7.

Przyjeto do realizacji to zalecenie.

Dodatkowo jako Dyrektor Zespolu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu
zobowiazuje sie do zwiekszenia nadzoru nad praca Glównego Ksiegowego i pozostalych
pracowników jednostki oraz przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej
gospodarki finansowej.

DYREKTOR

ZESPOLU SZKO~N .PRZEDSZKOLNnGO NR2
~
ALISZU .
~
f!Ja

mgr

Do wiadomoSci:

1.
2.

3~

Dariusz Grodzinski
Wiceprezydent Miasta Kalisza
Mariusz Witczak
Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu

~~k'iewska
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PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.1711.2.2012
Kalisz, dnia D'lmarca 2012r.
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W odpowiedzi na pismo L.dz. ZSP2-071-82/12 z dnia 28.02.2012r. wyjasniam ponownie,
ze zgodnie z art.39 ust.l pkt.l i 5 Ustawy o systemie oswiaty z dnia 7 wrzesnia 1991r. (t.j.
Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z pózno zm.), do zadan dyrektora szkoly nalezy w
szczególnosci kierowanie dzialalnoscia szkoly i organizowanie administracyjnej,
gospodarczej

obslugi szkoly w sposób zapewniajacy

granicach obowiazujacych

jej prawidlowe

finansowej i

funkcjonowanie

przepisów prawa. Zgodnie z pismem WO.0052.0373.2011

w

z dnia

29.08.2011r. udzielilem Pani pelnomocnictwa do wykonywania powyzszych zadan.
A zatem sposób i podjete

czynnosci

wyegzekwowania

od poprzedniego

dyrektora

udzielenia wyjasnien w sprawie zawinionych niedoborów ujawnionych w przeprowadzonej
inwentaryzacji
zasiegniecia

naleza do Pani kompetencji.
opinii

radcy

prawnego

Przypominam

i konsultacji

równiez, ze istnieje mozliwosc

ze Skarbnikiem

Miasta

Kalisza

w

rozwiazaniu powyzszej sprawy.
Przyjmuje informacje o wykonaniu czesci zalecen pokontrolnych.

Jednoczesnie odsylam

zalaczone do pisma procedury, poniewaz maja one byc dostepne na terenie szkoly podczas
.

lJF~ZAD MIEJSKI w KALISZU

URZ[\D MIEJSKI W K4LISZU
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W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne jest Pani zobowiazana tylko poinformowac o
realizacji moich polecen bez zalaczania przedmiotowych dokumentów.
W zwiazku z prosba o przesuniecie

terminu wykonania zalecenia pokontrolnego

dotyczacego ustalenia zgodnosci ewidencji szczególowej

srodków trwalych i pozostalych

srodków trwalych z odpowiednimi kontami ksiegi glównej do dnia 14.03.2012r. przychylam
sie do Pani prosby.

Zalaczniki:
1)Procedura przekazywania placówki przy zmianie na stanowisku kierownika jednostki
2)Instrukcja Inwentaryzacyjna [ ..}

Do wiadomosci:
1) Dariusz Grodzinski
- Wiceprezydent Miasta Kalisza
2) Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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ZESPÓl. SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2
Szkola Podstawowa nr 21 im. Legionów Józefa Pilsudskiego,
Publiczne Przedszkole nr 22
ul. 25 Pulku Artylerii 4-8, 62-800 Kalisz
Ul ,?CO 71 1 a ~-mail: szkolapodstawowa21@wp.pl
L.dz. 1/?rf.4.;.cl!LI!l4.:.I.4.J

Kalisz, dn. 14 marca 2012 r .
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Ilosc

zal

Podpis

Pan Janusz Pecherz
Prezydent Miasta Kalisza

I

14 -03- 2012
···

Glówny Rynek 20
62-800 Kalisz
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W odpowiedzi na wystapienia

pokontrolne

WKW.1711.2.2012 z dnia 30 stycznia

2012r. oraz z dnia 7 marca 2012r. informuje, ze przyjelam

do realizacji zalecenie

dotyczace doprowadzenia

do zgodnosci ewidencji szczególowej/analitycznej

trwalych

srodków

i pozostalych

trwalych

z odpowiednimi

kontami

srodków
ewidencji

syntetycznej (konta 011, 013).
Ponadto pragne Pana poinformowac, ze zwrócilam sie do Radcy Prawnego o opinie
prawna

w sprawie

niedoborów,

braku

wyjasnien

poprzedniego

a po jej uzyskaniu skontaktuje

dyrektora

do ujawnionych

sie ze Skarbnikiem Miasta Kalisza w celu

rozwiazania powyzszej sprawy.
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DYREKTOR
Do wiadomoSci:

1.
2.

3.

Dariusz Grodzinski
Wiceprezydent Miasta Kalisza
Mariusz Witczak
Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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