Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól Techniczno- Elektronicznych w Kaliszu

Okres

obj~tykontrola:

2012 rok oraz w miare potrzeby inne lata

Przedmiot kontroli: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez
Prezydenta Miasta Kalisza

Zakres kontroli: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez
Prezydenta Miasta Kalisza pismo nr WKW.1711.13 .2.20 11
z dnia 13 czerwca 20 lIr.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 28.06.2012r. do 05.07.2012r.

Z trescia sprawozdania zapoznano si~ w dniu: 06.07.2012r.

Zalaczniki:
l. Wystapienie pokontrolne
2. Odpowiedz na wystapienie pokontrolne
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PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.l711.23.2012
Kalisz, dnia 'f71ipca 2012 r.
Wystapienie pokontrolne
Pani
Malgorzata Kasprzycka
Dyrektor
Zespolu Szkól Techniczno - Elektronicznych
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. infonnuje, ze kontrola sprawdzajaca wykonanie zalecen
pokontrolnych

wystosowanych

przez

Prezydenta

Miasta

Kalisza,

pIsmem

nr

WKW.l71 1.13.2.2011 z dnia 13.06.2011 r., przeprowadzona przez Wydzial Kontroli
Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu wykazala nieprawidlowosci i uchybienia w
badanej próbie dokumentów, które sa wynikiem nieprzestrzegania nastepujacych przepisów
prawa:
l.

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

2. Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodków Trwalych, (Dz. U. Nr 242, poz. 1622),
3. 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 (Dz. U. Nr 128, poz. 861),
4. Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu stanowiacego

l

zalacznik do zarzadzenia 474/2006 z dnia 27.10.2006 r. z póznozm.

W wyniku kontroli stwierdzono:
l. Niewykonanie jednego zalecenia pokontrolnego Nr 5 oraz nie zakonczenie realizacji

zalecenia pokontrolnego Nr 2 pomimo, iz ówczesny Dyrektor jednostki poinformowal
o zrealizowaniu wszystkich zalecen pokontrolnych, co narusza § 27 ust. 3
Regulaminu

kontroli instytucjonalnej

Urzedu Miejskiego w Kaliszu oraz moze

podlegac sankcji okreslonej w § 29 ust. 2 tegoz Regulaminu.
2.

Wyplata gotówki z kasy pod inna data niz zostala faktycznie wyplacona, ujeta w
raportach kasowych budzetu z okresu od 01.01.2012r. do 31.05.2012r. co
uniemozliwialo ustalenie stanu gotówki, powierzonej osobie odpowiedzialnej, na
poszczególny dzien, co narusza art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowosci,
okreslone w zalaczniku Nr 3 do Rozporzadzenia
szczególnych

zasad rachunkowosci

zasady

Ministra Finansów w sprawie

oraz planów kont [... ) oraz swiadczy

o

nierzetelnym dokonaniu przez Glówna Ksiegowa kontroli formalno-rachunkowej
raportów kasowych.
3.

Nie zostala jeszcze zakonczona weryfikacja jednego srodka trwalego pn. "Sprzet
sportowy"

o wartosci poczatkowej 13.847,00 zl., która dotyczy 3 skladników

majatkowych tj. bramki profesjonalne aluminiowe o wymiarach 5,Ox2,0[m] wraz z
siatkami -

2 sztuki, konstrukcje do koszykówki jednoslupowe z tablicami

epoksydowymi profesjonalnYmi wraz z obreczami - 2 komplety i slupki do siatkówki
aluminiowe profesjonalne wraz z siatka - 1 komplet, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy
o rachunkowosci

oraz Rozporzadzenia

Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji

Srodków Trwalych.

(str. 11 - 14,20 - 25, 42 sprawozdania)

W zwiazku z powVZS~ym polecam:

1. Zalecenia wystosowane po kazdej przeprowadzonej kontroli nalezy wykonywac w
calosci w terminie okreslonym w wystapieniu pokontrolnym, a informacje o
wykonaniu zalecen pokontrolnych udzielac zgodnie ze stanem faktycznym.

2. Kontroli formalno-rachunkowej raportów kasowych dokonywac rzetelnie, tak aby
wyeliminowac bledy w ich sporzadzaniu.
3. Po zakonczeniu weryfikacji srodka trwalego pn. "Sprzet sportowy" niezwlocznie
poinformowac o jej wynikach.
W celu wyeliminowania w przyszlosci nieprawidlowosci zobowiazuje

Pania

Dyrektor do zwiekszenia nadzoru nad praca Glównej Ksiegowej, jak tez przestrzegania
przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki finansowej szkoly.
Jednoczesnie przypominam, ze osoba bedaca dyrektorem 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 zwiazku z powyzszym zwracam uwage na koniecznosc systematycznej aktualizacji
stanu prawnego aktów normatywnych oraz ich biezacej analizy, a w razie potrzeby
niezwlocznej nowelizacji 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 o przyczynach ich niewykonania
nalezy powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 lipca 2012 r.

Do wiadomosci:
1)
Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,
2)
Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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Dotyczy: uwag pokontrolnych w Zespole Szkól TechnicZffó - ~K{rUl11VL.HJ
~._w Kaliszu

W odpowiedzi

na pIsmo z dnia 17 lipca 2012 r. nr WKW.l711.23.2012

dotyczace uwag pokontrolnych wyjasniamy jak nizej:
Ad. 1
Od dnia kontroli

zalecenia

wystosowane

po kazdej przeprowadzonej

kontroli

wykonywane sa w calosci w terminie okreslonym w wystapieniu pokontrolnym, a
informacje o wykonaniu

zalecen pokontrolnych

udzielane sa zgodnie ze stanem

faktycznym.
'-")

Ad. 2
Od dnia kontroli, kontrola formalno - rachunkowa raportów kasowych dokonywana
przez Glównego Ksiegowego jest rzetelna, tak aby wyeliminowac

bledy w ich

sporzadzaniu.
Ad. 3
W dniu 19.07.2012 szkola otrzymala z Wydzialu Gospodarowania Mieniem pismo nr
WGM.2611.01.0017.2012.DS.D2012.07.00601

z dnia

17.07.2012

r zawierajace

szczególowe zestawienie ilosciowo - wartosciowe sprzetu sportowego przekazanego
na boisko ORLIK 2012 z uwzglednieniem

1

danych nie przekazanych

poprzednio

O~

dotyczacych bramek, konstrukcji do koszykówki i slupków do siatkówki. Pozwolilo
to na jego rozbicie i poprawne zakwalifikowanie do poszczególncyh grup srodków
trwalych. Poszczególne elementy sa na stale polaczone z boiskami ORLIK, dlatego
tez zwiekszono wartosc poczatkowa boisk w podziale na boisko do pilki noznej i
pilki siatkowej.

Po otrzymaniu uwag pokontrolnych Glówna Ksiegowa zostala pouczona
odnosnie przestrzegania obowiazujacych przepisów prawnych i innych aktów
prawnych. Ponadto Dyrektor zwiekszyl nadzór nad praca Glównej Ksiegowej oraz
nad przestrzeganiem przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki
finansowej szkoly.

z

powazaniem

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