
Dokumentacja z przebieKu kontroli

Jednostka kontrolowana: Specjalnym Osrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 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:

Kontrole realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i' finansów - planu i wykonania
wydatków budzetowych w 2014 r. przeprowadzono w zakresie:
l) Planu finansowego wydatków budzetowych na rok 2014 i jego 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 objety kontrola: - 2014 rok

Termin przeprowadzenia kontroli: od 01.10.2014 r. do 08.10.2014 r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 04.11.2014 r.

Zalaczniki:

l) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Szymczak Karolina
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Wystapienie pokontrolne

Pani

Malgorzata Anczykowska

Dyrektor Specjalnego Osrodka

Szkolno- Wychowawczego Nr l

w Kaliszu

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

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

pózniejszymi zmianami informuje, ze przeprowadzona przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu

Miejskiego w Kaliszu kontrola problemowa, w zakresie realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i

finansów - plan i wykonanie wydatków budzetowych w 2014 r., wykazala nieprawidlowosc w badanej

próbie dokumentów, która jest wynikiem nieprzestrzegania przepisów:

- Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z póznozm.),

- Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.

U. z 2013 r. poz. 289 j.t.),

- Zarzadzenia Nr 13/2012 Dyrektora SOSW Nr I w Kaliszu z dnia 09.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia

planu kont, zasad (polityki) rachunkowosci tj. zasad prowadzenia ksiag rachunkowych, zasad wyceny

aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, ochrona zbiorów ksiag rachunkowych i

dowodów ksiegowych, zakladowy plan kont - z pózniejszymi zmianami (w zakresie Zakladowego Planu

Kont).
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W wyniku kontroli stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci:

Bledne zakwalifikowanie do ujecia w ksiegach rachunkowych (dekretacja kontowa) czterech dowodów

ksiegowych, w zwiazku z czym nastapilo zaewidencjonowanie tego samego zdarzenia gospodarczego na

dwóch kontach ksiegowych pozabilansowych (plan i realizacja) niewygasajacych wydatków budzetowych,

dotyczacych srodków finansowych na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. "Pierwsze wyposazenie

placówki", a mianowicie:

a) operacja dotyczaca zatwierdzonego planu finansowego niewygasajacych wydatków z 2013 r. (48.000,00

zl) zostala podwójnie zakwalifikowana do ujecia w ksiegach rachunkowych i dwukrotnie zaksiegowana tj.

raz na pozabilansowym koncie 981-"Plany finansowe niewygasajacych wydatków" po stronie Wn pod

data 01.01.2014 r. i po raz drugi na pozabilansowym koncie 980 -"Plan finansowy wydatków

finansowych" po stronie Wn pod data 31.05.2014 r.,

b) plan finansowy niewygasajacych wydatków zakwalifikowano do ujecia w ksiegach rachunkowych na

konto 980 (Wn) zamiast na konto 981 (Wn),

c) wykonanie wydatków niewygasajacych bylo ksiegowane czesciowo na koncie 980 (po stronie Ma

27.677,20 zl) i czesciowo na koncie 981 (po stronie Ma 16.122,19 zl),

d) wartosc zrealizowanych wydatków budzetowych m-c marzec 2014 r. w ramach niewygasajacych

wydatków dekretowano i zaksiegowano na koncie 980 (Ma), zamiast na koncie 981 (Ma),

co narusza Zakladowy Plan Kont i Zalacznik Nr 3 do rozporzadzenia MF w sprawie szczególnych

zasad rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu panstwa, budzetów jednostek samorzadu

terytorialnego, jednostek budzetowych [•••] (z komentarzem do kont 980 i 981).

Ponadto nieprawidlowosci te spowodowaly, ze blednie zakwalifikowane, ujete w ksiegach rachunkowych

ww. operacje gospodarcze nie daja jasnej i rzetelnej informacji zgodnej z ich trescia ekonomiczna,

grupowaniem zdarzen gospodarczych do czego zobowiazuje art. 4. ust.l i 2 oraz art. 24 ust.l i 2 ustawy o

rachunkowosci.

Powyzsze nieprawidlowosci zostaly skorygowane w dniu 03.10.2014 r., w trakcie trwania czynnosci

kontrolnych.

(strony 30-33,35 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym polecam:

Dowody zródlowe z nalezyta starannoscia kwalifikowac do ujecia w ksiegach rachunkowych,

dokonywac rzetelnej kontroli poprawnosci operacji gospodarczych zakwalifikowanych do ujecia w ksiegach

rachunkowych oraz na biezaco weryfikowac realnosc zapisów ksiegowych na poszczególnych kontach

ksiegowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

2

'.... '~.



Równiez w celu zapobiezenia w przyszlosci powstawaniu 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 fmansowej jednostki.

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

Miasta Kalisza oraz z pracownikami Urzedu Miejskiego w Kaliszu, a w szczególnosci Wydzialu Edukacji i

Wydzialu Finansowego.

o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania nalezy

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

.~ . ,1.r.;ZYDENTl, ty,n~t~lK .
Lr ,ni ·fr,"'!.~Z Pecherz,

•

Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka
Skarbnik Miasta Kalisza,

2) Mariusz Witczak
Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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Pan Janusz Pecher:....

Prezydent Miasta Kalisza

ul. Glówny Rynek 20

62-800 Kalisz

Data

26.11.2014r.

Nasz znak

SOSW.081.6.2014

okontrolne
z ~~~~~~nd wie

j')
·::"·'''P'~~·:()·~P?V\lidzi na "Wystapienie pokontrolne" (Pismo WKW.1711.24.2014)

z dnia 06 listopada 2014r. informuje, ze nieprawidlowosc blednego zakwalifikowania

w ksiegach rachunkowych, operacji dotyczacych niewygasajacych wydatków zostala

skorygowana w trakcie kontroli.

Zobowiazuje sie do sprawowania samokontroli oraz do zwiekszenia nadzoru

nad praca Glównego Ksiegowego i pracowników administracji, jak tez przestrzegania

przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki finansowej.

Wasze pismo z dnia Znak
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Do wiadomosci:
1. Pani Irena Sawicka

Skarbnik Miasta Kalisza
2. Pan Mariusz Witczak

Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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