Dokumentacja z przebieeu kontroli

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 30.

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 (styczen - wrzesien)
Termin przeprowadzenia

kontroli: od 06.11.2014 r. do 13.11.2014 r.

Narada pokontrolna odbyla si~ w dniu: 27.11.2014 r.
Zalaczniki:
l) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Szymczak Karolina

•

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
WKW.1711.30.2014
Kalisz, dniaOjgrudnia

2014 r.

Wystapienie pokontrolne

Pani
Violetta Roslonkiewicz
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 30
im. "Krasnala Halabaly"
w Kaliszu

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

Zarzadzeniem

Urzedu Miejskiego w

Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.10.2006

zmianami informuje, ze przeprowadzona

r.

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, które sa wynikiem nieprzestrzegania przepisów:
- Rozporzadzenia

Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci

budzetowej

(Oz; U. z 2014 r., poz. 119),
- Rozporzadzenia

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci

oraz planów kont dla budzetu panstwa, budzetów jednostek
budzetowych,
panstwowych

samorzadowych
jednostek

zakladów

budzetowych

budzetowych,

samorzadu

panstwowych

terytorialnego,
funduszy

jednostek

celowych

majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej

oraz

Polskiej

(Dz. U. z 2013 r. poz. 289 j.t.),
- Zarzadzenia Nr 29/2010 Dyrektora PP Nr 30 w Kaliszu z dnia 31.12.2010 r. w sprawie przyjetych przez
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W wyniku kontroli stwierdzono
1. Bledne zakwalifikowanie

nastepujace

nieprawidlowosci:

zdarzen gospodarczych

do ujecia w ksiegach rachunkowych

z zakresu

dekretacji kontowej, koszty tytulem zakupu energii (elektrycznej, cieplnej, gazu, wody) na konto 402 "Uslugi obce" zamiast na konto 401 - "Zuzycie materialów i energii", w lacznej kwocie 46.946,24 zl
(§ 4260), co narusza

§ 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 401 i 402).
(strony 26 protokolu kontroli)

2. Wykazanie

w sprawozdaniu

Rb-28S danych niezgodnych

z danymi wynikajacymi

z ewidencji

ksiegowej:
- niezgodnosci stwierdzono w 4 sprawozdaniach:
danych

liczbowych,

które dotyczyly:

za m-ce: III, V, VI, IX/20l4 r. i w 18 przypadkach

wykonanych

wydatków

(m-c V) oraz zaangazowania

i

zobowiazan ( m-ce III, VI, IX),
co narusza

§ 9 ust.

odpowiedzialnoscia

2 rozporzadzenia MF w sprawie sprawozdawczosci
za naruszenie

dyscypliny finansów

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci

publicznych

budzetowej i jest zagrozone
na podstawie

art. 18 pkt. 2

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(Dz. U z 2013 r. poz. 168j.t.).
(strony 21, 32, 33, 34, 40 protokolu kontroli)

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 w szczególnosci

operacje

gospodarcze

dekretowac na prawidlowe konta ksiegowe tj. zgodnie z zakladowym planem kont,
~..

- niezwlocznie

dokonac

korekt

nieprawidlowo

ujetych

w

ksiegach

rachunkowych

operacjI

gospodarczych.
2. W sprawozdaniach

wykazywac dane zgodne z danymi wynikajacymi z ewidencji ksiegowej i stosowac

sie do instrukcji ich sporzadzania okreslonych przepisami prawa w tym zakresie.

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,

wszystkich zagadnien gospodarki finansowej jednostki.

a tym samym nie objela

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, prowadzacymi obsluge i nadzór nad jednostkami oswiatowymi.

o

sposobie

realizacji

wniosków

pokontrolnych

powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym

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

lub przyczynach

do dnia 30 grudnia 2014 r.

ich niewykonania

nalezy
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Publiczne Przedszkole Nr 3~
im. Krasnala Halabaly
w Kaliszu
ul. Legionów 29
Tel. 753-62-60

Kalisz, dnia 29.12.2014 r.1
PP30.071.3.2.2014

URZAD Ma;J~:K!
PREZYDENT MIASTA KALISZA
Glówny Rynek 20
62-800 Kalisz
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W odpowiedzi na wystapienie pokontrolne z dnia 09 grudnia 2014 r.
nr WKW.171 1.30.2014 Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 30 im: Krasnala Halabaly w
Kaliszu przekazuje informacje o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych:
Ad.1
Dekretowane blednie dowody ksiegowe dotyczace zakupu energii na koncie kosztowym 401
zamiast na koncie 402 zostaly skorygowane dowodem PK nr 37/14 z dnia 04.12.2014r.
Biezace dowody zakupu energii ksiegowane sajuz prawidlowo na koncie 402.
Ad.2
W sprawozdaniach bedzie wykazywane dane zgodne z danymi wynikajacymi w ewidencji
ksiegowej, stosujac sie do instrukcji ich sporzadzania okreslonych przepisami prawa w tym
zakresie.
W celu zapobiegania w przyszlosci powstania nieprawidlowosci
zwiekszono nadzór nad praca Glównej Ksiegowej i zobowiazano ja do zwiekszonej
samokontroli do przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowej.

Z powazaniem:

'IlWDYR~TOR
Violet~nkieWicz
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