
Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: II Liceum Ogólnoksztalcace w Kaliszu.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i

finansów - sprawozdawczosc (budzetowa).

Zakres kontroli:

• sprawdzenie danych zawartych w sprawozdaniach z ewidencja ksiegowa l innymi

dokumentami

• forma sporzadzania sprawozdan

• terminowosc sporzadzania i przekazywania sporzadzonych sprawozdan budzetowych

odbiorcom sprawozdan

• przechowywanie kopii sprawozdan budzetowych

Okres objlty kontrola: rok 2013

Termin przeprowadzenia kontroli: od 11.03.2013r. do 13.03.2013r ..

Narada pokontrolna odbyla sil w dniu: 26.03.2013r.

Zalaczniki:

1) Wystapienie pokontrolne



PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.0711.7.2013

Kalisz, dnia ~ kwiecien 2013 r.

Wystapienie pokontrolne
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Dzialajac na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu

wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.10.2006r. informuje, ze

przeprowadzona przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu kontrola problemowa w zakresie

realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - sprawozdawczosc nie wykazala nieprawidlowosci w

badanej próbie dokumentów.

Jednakze, w celu zapobiezenia w przyszlosci powstaniu nieprawidlowosci, zobowiazuje Pania Dyrektor do

sprawowania samokontroli oraz do zwiekszenia nadzoru nad praca Glównego Ksiegowego i pracowników

administracji, jak tez przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki finansowej, gdyz

przeprowadzona kontrola nie byla kontrola kompleksowa, a tym samym nie objela wszystkich zagadnien gospodarki

finansowej jednostki.

Jednoczesnie przypominam, ze do obowiazków kierownika jednostki nalezy dopilnowanie, aby ukazujace sie

przepisy prawne i inne akty normatywne byly na biezaco analizowane, a wskutek zachodzacych zmian nalezy
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niezwlocznie nowelizowac wewnetrzne akty prawne.

W sprawach watpliwych nalezy zasiegac opinii radcy prawnego, konsultowac sie ze Skarbnikiem Miasta

Kalisza oraz z pracownikami Wydzialu Edukacji i Wydzialu Finansowego Urzedu Miejskiego w Kaliszu.
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Do wiadomosci:

J) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,

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


