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Dokumentacja z przebieeu kontroli

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 19 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 iwykonania
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 obj~tykontrola: - 2014 rok (styczen - sierpien 2014 r.)

Termin przeprowadzenia kontroli: od 23.09.2014 r. do 26.09.2014 r.

Narada pokontrolna odbyla si~ w dniu: 27.11.2014 r.

Zalaczniki:

l) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Szymczak Karolina
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PREZYDENT
MIASTA ICAL1SZA

WKW.1711.22.2014

Kalisz, dnia J$ listopada 2014 r.

Wystapienie pokontrolne

Pani

Henryka Mendyk

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19

Z Oddzialami integracyjnymi "RAZEM"

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 27.10.2006r. 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 nieprawidlowosci w badanej

próbie dokumentów, którajest wynikiem nieprzestrzegania przepisów:

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

- Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczególowej klasyfikacji dochodów,

wydatków, przychodów i rozchodów oraz srodków pochodzacych ze zródel zagranicznych (Dz. U z 20 lOr.

Nr 38, poz. 207 z pózno zm. oraz Dz. U. z 2014 ropoz.1053 j.t. /od.06.08.2014 r./),

- 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 03/2014 Dyrektora PP Nr 19 ddzi o jnymi "RAZEM"w Kaliszu z dnia
ty,c>-, o o" 0'0' , -. \",'''', I"'ZTu').l'" , ~., " ~..,I.. ~r J.'-'~

03.02.2014 r. w sprawie wprowadz m~~in,~~~j~i}:bi:egu i kovt~Wtlflo um~-rmi~zu 1

nr 19 [... ] oraz planu kont (w zakr s~ 6al4.ladOWego'PfanUKOJ')' W" r;"O,)"dVSOWY
t~l~ I O 1. GRU. 2014 ._.,~

& p" L. l _--J n .'1 i:;~'L, o 1. HiW, 2014

Nrkor J o ••••••• ~ ~o
Ilosc; zal. 1. PodpiS o..... o · flir klF '''0 •••..•.•••••.•.•• (lIosczal. .. "ofipis ..... : ....•~:':'J



W wyniku kontroli stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci:

l. Nieprawidlowe zakwalifikowanie 8 zdarzen gospodarczych do ujecia w ksiegach rachunkowych z zakresu

dekretacji kontowej.

Bledy w dekretacji kontowej stwierdzono:

a) w 6 operacjach gospodarczych dotyczacych kosztów rodzajowych tytulem zwrotu kosztów dowozu

dziecka niepelnosprawnego do przedszkola, które zakwalifikowano do konta 405 " Ubezpieczenia

spoleczne i inne swiadczenia" zamiast do konta 402 "Uslugi obce",

b) w 2 dowodach ksiegowych dotyczacych zakupu skladników majatkowych tj. przyjecie pozostalych

srodków trwalych (komputer) i pozostalych wartosci niematerialnych i prawnych (instalacja i zakup

licencji) zakwalifikowano na zmniejszenie stanu majatkowego zamiast na zwiekszenie stanu majatku

oraz zastosowano bledna korespondencje kont tj.

- zakup licencji i instalacja zakwalifikowano: przyjecie na stan majatku bezposrednio z zakupu Wn

401l.Ma 020 i umorzenie Wn 0721 Ma 201 zamiast Wn 0201 Ma 201 Wn.401l Ma 072 tj. jako

zmniejszenie stanu majatku trwalego, a nie jego zwieksze"nie,

- zakup komputera zakwalifikowano: przyjecie na stan majatku bezposrednio z zakupu Wn

4011Ma 013 i umorzenie Wn 072/Ma 201 zamiast Wn 013/Ma 201 Wn 4011Ma 072, tj. jako

zmniejszenie stanu majatku trwalego, a nie jego zwiekszenie,

czym naruszono § 14 ust. 1 pkt. 3 i zasady okreslone w zalaczniku Nr 3 do rozporzadzenia MF w sprawie

szczególnych zasad rachunkowosci oraz planów kont {...} oraz w Zakladowym Planie Kont (tj. komentarz

do kont 013, 020, 072, 401). Ponadto nieprawidlowosci te spowodowaly, ze blednie zakwalifikowane, ujete

w ksiegach rachunkowych ww. operacje gospodarcze nie daja jasnej i rzetelnej informacji o stanie

majatkowym, zgodnej z ich trescia ekonomicznCL grupowaniem zdarzen gospodarczych, do czego

zobowiazuje art. 4. ust.1 i 2 oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy o rachunkowosci.

(strony 17, 18, 19, 22 protokolu kontroli)

2. Nieprawidlowe zakwalifikowanie zdarzen gospodarczych do ujecia w ksiegach rachunkowych z zakresu

dekretacji klasyfikacji budzetowej wydatków, a mianowicie:

a) usluge "konserwacja dzwigów" zaklasyfikowano do § 4300 "Zakup uslug pozostalych" zamiast do §

4270 "Zakup uslug remontowych",

b) koszt i wydatek inwestycyjny (zakup drzwi i oscieznic) poniesiony w wyniku realizacji zadania

inwestycyjnego pn. "Modernizacja kuchni" zakwalifikowano do § 4210 "Zakup materialów i

wyposazenia" zamiast do § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych",

czym naruszono § 1 pkt. 4 oraz zasady okreslone w zalaczniku Nr 4 do rozporzadzenia MF w sprawie

szczególowej klasyfikacji dochodów, wydatków {...}.

(strony 17,21 protokolu kontroli)
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W zwiazku z powyzszym polecam:

1. Dowody ksiegowe kwalifikowac do ujecia w ksiegach rachunkowych z nalezyta starannoscia i zgodnie z

przepisami obowiazujacego prawa w tym zakresie:

a) operacje gospodarcze dekretowac na prawidlowe konta ksiegowe tj. zgodnie z zakladowym planem kont,

b) operacje gospodarcze kwalifikowac na prawidlowe paragrafy wydatków zgodnie z obowiazujacymi w

tym zakresie przepisami.

2. Niezwlocznie dokonac korekt nieprawidlowo ujetych w ksiegach rachunkowych operacji gospodarczych.

Ponadto 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 finansowej 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, prowadzacych obsluge i nadzór nad jednostkami oswiatowymi.

o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania nalezy

powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 17 grudnia 2014 r.

I
dr inz. Janusz Pe.cherz

Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza

2) Mariusz Witczak
Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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Publiczne Przedszkole Nr 19
z Oddzialami Integracyjnymi

" Razem"
w Kaliszu ul. Widok 98 a

tel. 62 75 32 315

Prezydent Miasta Kalisza
ul. Glówny Rynek 20
62-800 Kalisz

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddzialami Integracyjnymi "Razem"
w Kaliszu w odpowiedzi na wnioski pokontrolne zawarte w pismie
z dnia 28 listopada.20l4 r. WKW.17ll.22.20l4 informuje o sposobie ich realizacji:

Ad 1. Dowody ksiegowe prawidlowo kwalifikowane sa w ksiegach rachunkowych
zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa w tym zakresie:

a) operacje gospodarcze prawidlowo dekretowane sa na konta ksiegowe zgodnie z
zakladowym planem kont.

b) operacje gospodarcze prawidlowo kwalifikowane sa na odpowiednie paragrafy
wydatków zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

Ad 2. Dokonano korekt nieprawidlowo ujetych w ksiegach rachunkowych
operacji gospodarczych.

W celu zapobiezenia w przyszlosci powstawaniu nieprawidlowosci zwieksze nadzór nad
praca Glównego Ksiegowego, którego zobowiazuje do szczególnej starannosci
i rzetelnosci przy klasyfikowaniu w ksiegach rachunkowych oraz przestrzegania
przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki finansowej.

Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka
- skarbnik Miasta Kalisza

2) Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji Urzedu Miejskiego
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