Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1 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
inwentaryzacji ( art.26 ustawy o rachunkowosci ).

Termin przeprowadzenia kontroli: od 27.02.20l2r. do 01.03.20l2r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 04.04.20l2r.

Zalaczniki:
1. Wystapienie pokontrolne

przez

jednostke
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Dzialajac zgodnie z trescia § 26 ust. I 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, której przedmiotem byla
"Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - majatek trwaly"
przeprowadzona przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu wykazala nieprawidlowosc, która jest wynikiem nieprzestrzegania nastepujacych przepisów prawa:
l)

Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z
pózno zm.)

2) Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia lO grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji
Srodków Trwalych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622)
3) Zakladowego Planu Kont.

W wyniku kontroli stwierdzono. ze:
w ksiegach pomocniczych prowadzonych do konta Oli - "Srodki trwale" blednie nazwano dwa konta analityczne tj. konto o symbolu 011-01-010-010 nazwano "Budynki i bu-

,\

dowIe - SP 15" i konto o symbolu 011-01-010-020

nazwano "Budynki i budowle - PP 21",

poniewaz zaksiegowane na nich skladniki majatkowe stanowia wylacznie budynki, a budowle
sa ksiegowane na kontach: 011-01-020-010

i 011-01-020-020

o nazwie "Obiekty inzynierii

ladowej i wodnej" odpowiednio dla SP 15 i PP 21,
stosowana nazwa "Budynki i budowle" wskazuje, ze na tych kontach analitycznych
zaksiegowano operacje dotyczace budynków (grupy 1 KST) i budowli (grupy 2 KST), ze saldo tego konta stanowi wartosc budynków i budowli, a stan faktyczny jest inny,
nazwa konta jest niespójna z oznaczenie podanym w symbolu konta analitycznego tj. w
trzecim czlonie ,,010" to 1 grupa KST, a ,,020" to 2 grupa KST,
-

mylna nazwa kont skutkuje blednym odczytaniem informacji o stanie majatkowym skladników mienia zakwalifikowanego

-

do 1 grupy srodków trwalych,

stosowane nazewnictwo równiez nie odpowiada nazwie grupy 1 srodków trwalych podanej w Rozporzadzeniu

Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Srodków Trwalych, która

nazwano "Budynki i lokale oraz spóldzielcze prawo do lokalu uzytkowego i spóldzielcze
wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego",

powyzsze narusza

artA ust.I ustawy o rachunkowosci,

niem Rady Ministrów

w sprawie Klasyfikacji

w powiazaniu

Srodków Trwalych

z Rozporzadze-

oraz Zakladowy

Plan

Kont co ma wplyw na rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji majatkowej jednostki.
(str.14, 15,40,41

W trakcie
.~

wykonywania

czynnosci

kontrolnych

kwestionowana

protokolu kontroli)

nazwa

kont zostala

zmIemona.

Jednoczesnie informuje, ze poprawna nazwa konta ma szczególne znaczenie, bo z reguly przypisana nazwa konta sugeruje co jest na nim ksiegowane, informuje ona o przeznaczeniu konta, jest odzwierciedleniem

rodzajów skladników aktywów lub pasywów oraz proce-

sów gospodarczych na nim ujmowanych.

W celu wyeliminowania

w przyszlosci nieprawidlowosci,

zobowiazuje Pania Dyrektor

do zwiekszenia nadzoru nad praca podleglych pracowników w tym glównego ksiegowego,
jednoczesnie

przypominam,

ze kierownik

jednostki

finansowej i za rachunkowosc jednostki.
2

odpowiada

za calosc

gospodarki

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

n

Kaliszu.

J

Do wiadomosci:
1)·
Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,
2)
Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji
[/rzedli

lvfio;rJ,joc

v

l.

3

