
Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól Nr 10 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 26.03.2012r. do 29.03.2012r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 04.04.2012r.

Zalaczniki:

3. Wystapienie pokontrolne

4. Odpowiedz na wystapienie pokontrolne
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Wystapienie pokontrolne

Pan

Waclaw Szczap

Dyrektor

Zespolu Szkól Nr 10

w Kaliszu

r
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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.l0.2006r. 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

w badanej próbie dokumentów, które sa wynikiem nieprzestrzegania nastepujacych przepisów
prawa:

l) Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
zpózn. zm.

4) Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 201Or. w sprawie Klasyfikacji

Srodków Trwalych,



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

5) Rozporzadzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad

rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu panstwa, budzetów jednostek samorzadu

terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzadowych zakladów budzetowych,

panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych

majacych siedzibe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,

(Dz. U. Nr 128, poz. 861).

6) Przepisu wewnetrznego pn. "Zasady (polityki) rachunkowosci" wprowadzonego w

zycie Zarzadzeniem Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011r. Dyrektora Zespolu

Szkól Nr 10.

~

~ W wyniku kontroli stwierdzono:
1. Nieprawidlowosci w prowadzeniu ewidencji szczególowej srodków trwalych

konto 011 "Srodki trwale" polegajace na:

• nie prowadzeniu indywidualnych kart obiektów inwentarzowych (kart

srodków trwalych),

• nie nadaniu srodkom trwalym bedacym na stanie jednostki indywidualnych

numerów inwentarzowych,

• niewlasciwym zakwalifikowaniu jednego srodka trwalego dzwigu

towarowego (którego calkowite umorzenie nastapilo na koniec 2004r.) do

odpowiedniego rodzaju wg KST,

~ • wprowadzeniu na stan srodków trwalych wyposazenia skladajacego sie z

~ oddzielnych, niezaleznych od siebie elementów, których przeznaczenie me

odpowiada kryteriom okreslonym dla srodków trwalych,

• przyjeciu innych nazw srodków trwalych niz wynikajace z dokumentów PT

otrzymanych z Urzedu Miejskiego Wydzialu Gospodarowania Mieniem 

wpisano charakterystyki srodków trwalych zamiast nazwy,

• przyjecie zlej stawki amortyzacyjnej do umorzenia srodka trwalego 

urzadzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) za 2011 rok, co jest niezgodne z

zalacznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym

od osób prawnych,



• wprowadzenie na stan majatku trwalego czesci budynku szkolnego, tj.

laczników, segmentów, stolarki okiennej i drzwiowej, a takze "zwiekszenia

wartosci budynku" jako odrebnych srodków trwalych,

powyzsze narusza art. 4 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy o rachunkowosci, art. 68

ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, zalacznik Nr l do ustawy

z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy

Rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Srodków Trwalych

oraz zasady ustalone w przepisie wewnetrznym pn. "Zasady (polityki)

rachunkowosci" .

(str. 29-34 protokolu kontroli)

Glówna Ksiegowa, po otrzymaniu z Wydzialu Rozbudowy Miasta i Inwestycji w dniu

20.02.2012r. zestawienia do sporzadzonych przez WRI w 2009 roku dokumentów OT

dotyczacych przekazania kompleksu boisk, dokonala wyksiegowania, dowodami PK nr

13/2012, 14/2012 z dnia 20.02.2012r. ze stanu srodków trwalych wyposazenia skladajacego

sie z oddzielnych, niezaleznych od siebie elementów, których przeznaczenie nie

odpowiada kryteriom okreslonym dla srodków trwalych.

W zwiazku z powyzszym polecam:

1. Przy kwalifikowaniu srodków trwalych uwzgledniac zasady ich klasyfikacji, stosowac

odpowiedni podzial rodzajowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym

zakresie, tak aby prawidlowo je zaklasyfikowac (zaliczyc) do odpowiednich grup

Klasyfikacji Srodków Trwalych i prawidlowo dobrac stawke amortyzacyjna.

Zaprowadzic indywidualne karty srodków trwalych zgodnie z uregulowaniami

zawartymi w przepisach wewnetrznych. Dokonac weryfikacji prowadzonej ewidencji

szczególowej do srodków trwalych i doprowadzic ja do zgodnosci ze stanem

faktycznym.

W celu wyeliminowania w przyszlosci nieprawidlowosci zobowiazuje Pana Dyrektora

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

kierownik jednostki odpowiada za calosc gospodarki finansowej jednostki.
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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 lub przyczynach ich niewykonania

nalezy powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 kwietnia 2012r.
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Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,

2) Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu,---------
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Dyrektor Zespolu Szkól Nr 10 w Kaliszu w odpQwiedzina pismo
z dnia 11.04.2012r. nr WKW.1711.10.2012 w sprawie przeprowadzonej kontroli
problemowej w dniach od 26.03.2012r do 29.03.2012r. przez Wydzial Kontroli
Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu w zakresie realizowanego budzetu pod
katem rachunkowosci i finansów - majatek trwaly informuje, ze wykazane
nieprawidlowosci zostaly wyeliminowane w nastepujacy sposób :

1. Zostaly zaprowadzone indywidualne karty srodków trwalych.
2. Zarzadzeniem Dyrektora wprowadzono zasady nadawania numerów

inwentarzowych poszczególnym srodkom trwalym.
3. Poleceniem ksiegowania dokonano przeksiegowania blednie

zakwalifikowanego srodka trwalego - dzwigu towarowego do odpowiedniego
rodzaju wg.KST

4. Nazwy srodków trwalych przyjetych na podstawie dokumentów PT
otrzymanych z Urzedu Miejskiego Wydzialu Gospodarowania Mieniem zostaly
prawidlowo wpisane do ksiegi srodków trwalych , jak równiez budynek szkoly
wykazany w ksiedze srodków trwalych w kilku pozycjach ij.segmenty ,laczniki,
stolarka okienna i drzwiowa jak równiez zwiekszenia wartosci budynku
wpisano pod jedna pozycje" BUDYNEK SZKOty"

5. Przyjeta zla stawka amortyzacyjna do urzadzenia wielofunkcyjnego
(kserokopiarka) za rok 2011 bedzie wyrównana do prawidlowej wysokosci
w roku 2012.

Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisz

2) Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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