Dokumentacja z przebieeu kontroli

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 20 w Kaliszu.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i
finansów - plan i wykonanie wydatków budzetowych w 2014 r.

Zakres kontroli:

i

Kontrole realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci finansów - planu i wykonania
wydatków budzetowych w 2014 r. przeprowadzono w zakresie:
l) Planu finansowego wydatków budzetowych na rok 2014 ijego ewidencji ksiegowej.
2) Zgodnosci danych wykazanych w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków
budzetowych z danymi ewidencji ksiegowej.
3) Realizacji zaplanowanych wydatków budzetowych w 2014 r. w zakresie:
• wykonania w ukladzie wykonawczym;
• celowosci, gospodarnosci i legalnosci.
4) Przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowosci
planu kont w zakresie wydatków
budzetowych.
5) Realizacji zawartych umów cywilno-prawnych.

Okres obj~ty kontrola: - 2014 rok
Termin przeprowadzenia

kontroli: od 29.09.2014 r. do 02.10.2014 r.

Narada pokontrolna odbyla si~ w dniu: 04.11.2014 r.
Zalaczniki:
l) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Szymczak Karolina
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WKW.1711.23.2014
Kalisz, dnia O~ listopada 2014 r.
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Wystapienie pokontrolne

!
Pani
Miroslawa Mazurowska
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 20
w Kaliszu
J

I

j

Dzialajac na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej
w Kaliszu wprowadzonego

Urzedu Miejskiego

Zarzadzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.10.2006r.

z pózniejszymi zmianami informuje, ze przeprowadzona przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu
Miejskiego

w Kaliszu

rachunkowosci

kontrola

i finansów -

nieprawidlowosci

problemowa,

w zakresie

plan i wykonanie

wydatków

realizowanego

budzetu

budzetowych

pod katem

w 2014 r., wykazala

w badanej próbie dokumentów, które sa wynikiem nieprzestrzegania przepisów tj.:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pózno zm.),
- Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z pózno zm.),
- Rozporzadzenia

Ministra Finansów

z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci

budzetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119),
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z pózno zm.),
- Zarzadzenia

Nr

1/2014

Dyrektora

Publicznego

Przedszkola

Nr

20

w

Kaliszu

z dnia

23 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Ksiegowych
oraz zasad rachunkowosci.

W wyniku kontroli stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci:
1. W miesiecznym
sprawozdawczy
wydatków

dane
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wynikajaca z art. 18 pkt 2 ustawy

Z

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 j.t.).
W trakcie kontroli, w dniu 01.10.2014 r., wprowadzono do ewidencji pod data 29.08.2014 r. dowód
PK, w którym skorygowano bledne zapisy na koncie.
(strony 10-11, 24 protokolu kontroli)

2.

Brak

w

przepisach

niepedagogicznych,

wewnetrznych

terminu

wyplaty

wynagrodzenia

dla

pracowników

l

co narusza art. 86 § Kodeksu Pracy.
(strony 18,25 protokolu kontroli)

3. Faktura za wywóz odpadów (dowód ksiegowy nr 174/14) wystawiona 19.08.2014 r. na kwote 93,55
zl zostala zaksiegowana
merytorycznej

w dniu 22.08.2014 r. pod data 22.08.2014 r. przed dokonaniem kontroli

i formalno - rachunkowej

dokumentu,

l

co Qarusza art. 22 ust.

w zwiazku z

art. 21 ust. l pkt 6 ustawy o rachunkowosci i Instrukcje obiegu i kontroli dokumentów ksiegowych
oraz zasady rachunkowosci.
(strony 14,25 protokolu kontroli)

4. Czynnosc przeprowadzenia

kontroli formalno-rachunkowej

(faktura za wywóz smieci oraz faktura

za sprzedaz wody i odprowadzenie scieków) potwierdzona zostala podpisem referenta, który zgodnie
z przepisami

wewnetrznymi

przeprowadzenia

nie mial uprawnien do dokonania i potwierdzenia

swoim podpisem

kontroli formalno - rachunkowej tego dokumentu, co narusza "Instrukcje obiegu i

kontroli dokumentów ksiegowych.
(strony 14,25 protokolu kontroli)

5. Dwie umowy: o swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

i umowa z zakresu uslugi BHP oraz jeden

aneks do umowy dotyczacy uslugi w zakresie dostarczania wody i odbioru scieków podpisane zostaly
w zastepstwie
zaciagania

dyrektora

zobowiazan

przez Elzbiete Walczak, która nie miala stosownego
wykraczajacych

skutkami finansowymi

upowaznienia

poza rok budzetowy,

art. 261 ustawy o finansach publicznych oraz jest zagrozone odpowiedzialnoscia
art.

15 ustawy

o odpowiedzialnosci

wynikajaca z

w siedzibie jednostki

przedlozono upowaznienie z dnia 06.10.2014 r., w którym Prezydent upowaznia cyt:

"Pania Elzbiete
zobowiazan

co narusza

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W dniu 08.10.2014 r. po zakonczeniu czynnosci kontrolnych przeprowadzonych
kontrolujacym

do

Walczak nauczyciela

Publicznego

Przedszkola

Nr 20 w Kaliszu do zaciagania

z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym

i w latach nastepnych jest

niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczajace
poza rok budzetowy".
(strony 22,23,25 - 26 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym polecam:

1. Wykazywac w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budzetowych prawidlowe dane
wynikajace z poprawnie prowadzonej ewidencji ksiegowej, zgodnie z przepisami obowiazujacego
prawa w tym zakresie.
2. Uregulowac w przepisach wewnetrznych termin wyplaty wynagrodzenia dla pracowników
niepedagogicznych oraz stosowac przyjete zasady kontroli zarzadczej w celu niedopuszczenia do
nieprawidlowosci w zakresie przepisów wewnetrznych.
3. Bezwzglednie przestrzegac przepisów ustawy o rachunkowosci, a w szczególnosci zaPlsow w
ksiegach rachunkowych dokonywac wylacznie na podstawie dokumentów, które spelniaja wymogi
dowodu ksiegowego stosownie do obowiazujacych przepisów prawa, w tym sprawdzonych zarówno
pod wzgledem merytorycznym jak i formalno - rachunkowym, aby nie dopuscic do zaksiegowania w
ksiegach rachunkowych dowodu wadliwego.
4. Przestrzegac i stosowac przepisy wewnetrzne obowiazujace w jednostce, a w szczególnosci w
zakresie kontroli pod wzgledem formalno - rachunkowym.

Ponadto, w celu zapobiezenia w przyszlosci powstawaniu nieprawidlowosci, zobowiazuje
Pania Dyrektor do sprawowania samokontroli oraz do zwiekszenia nadzoru nad praca Glównego
Ksiegowego, jak tez przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki finansowej.
W sprawach watpliwych nalezy zasiegac opinii radcy prawnego i konsultowac sie ze
Skarbnikiem Miasta Kalisza oraz z pracownikami Wydzialu Edukacji i Wydzialu Finansowego
Urzedu Miejskiego w Kaliszu.

o

sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania nalezy

powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 listopada 2014 r.

Do wiadomosci:
l) Irena Sawicka
Skarbnik Miasta Kalisza,
2) Mariusz Witczak
Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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LE Nr 20

62-800 Kalisz, ul. Chelmska 6
tel. 767-02-14

Kalisz, dn. 24.11.2~
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Prezydent Miasta Kalisza
Ul. Glówny Rynek 20
62-800 Kalisz
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Dyrektor u lcznego Przedszkola Nr 20 w Kaliszu w odpowiedzi
na wnioski pokontrolne zawarte w pismie z dnia 06Jistopada.2014 r.
WKW.1711.23.2014 informuje o sposobie ich realizacji:
Ad 1.

Niezgodnosc w sprawozdaniu
w trakcie kontroli.

Rb -28 S zostala skorygowana

Ad 2. Wprowadzono w przepisach wewnetrznych zarzadzeniem termin
wyplaty wynagrodzenia dla pracowników niebedacych nauczycielami
zgodnie z Kodeksem Pracy.
Ad 3-4. Dostosowano" Instrukcje obiegu i kontroli dokumentów ksiegowych"
do stanu faktycznego i zastosowano procedury okreslone w przepisach
wewnetrznych jednostki zgodnie z ustawa o rachunkowosci oraz ustawa
o finansach publicznych.
Ad 5.

W trakcie kontroli uzyskano upowaznienie do zaciagania zobowiazan
wykraczajacych skutkami finansowymi poza rok budzetowy dla
Pani Elzbiety Walczak, zastepujacej pania Miroslawe Mazurowska.
Zawarta umowa o swiadczenie uslug telekomunikacyjnych zostala
anulowana, a podpisanie nowej odbylo sie juz na podstawie posiadanego
upowaznienia.

W celu zapobiezenia w przyszlosci powstawaniu nieprawidlowosci, zobowiazuje sie do
zwiekszenia nadzoru nad praca Glównego Ksiegowego
oraz przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki finansowej.
Do wiadomosci:
1) Irena Sawicka
- skarbnik Miasta Kalisza
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Z powazaniem:

