
Dokumentacja z przebieeu kontroli

Jednostka kontrolowana: Galeria Sztuki im. J. Tarasina 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 1finansów - planu i wykonania
wydatków budzetowych w 2014 r. przeprowadzono w zakresie:
l) Planu finansowego na rok 2014 ijego realizacji.
2) Zgodnosci sprawozdan z ewidencja ksiegowa.
3) Przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowosci i planu kont.
5) Realizacji zawartych umów cywilno-prawnych.

Okres objety kontrola: - 2014 rok (styczen - pazdziernik 2014 r.)

Termin przeprowadzenia kontroli: od 08.12.2014 r. do 10.12.2014 r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 12.12.2014 r.

Zalaczniki:

l) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

3) Uzupelnienie odpowiedzi na wystapienie p~~trolne

Sporzadzila:
Szymczak Karolina
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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 27.10.2006 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., w badanej próbie dokumentacji wykazala

uchybienia, które sa wynikiem nieprzestrzegania:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póznozm.),

- Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 168j.t.).

W wyniku kontroli stwierdzono:

l. Brak informacji, czy osoba nowo zatrudniona na stanowisku glównego ksiegowego nie jest ukarana

zakazem pelnienia funkcji zwiazanych z dysponowaniem srodkami publicznymi, o którym mowa

wart. 31 ust. 1 pkt. 4 i art. 32 ust. 2 pkt. 1c ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych.

2. W aktach osobowych pracownika nowo zatrudnionego na stanowisku glównego ksiegowego nie ma

zaswiadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzajacego brak prawomocnego skazania za

przestepstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalnosci instytucji

panstwowych korbaz samorzadu terytorialnego, przeciwko w~W~~D-~,,;7f~,J',,,',;,',-,tWt, -16,'~,~~ur,.aprzestepstwo s ar owe. \ VI \:':':-'_ .. _ .'~,':.... __ , l
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3. Brak kontrasygnaty glównego ksiegowego na umowach cywilnoprawnych powodujacych powstanie

zobowiazan, co swiadczy o niedostatecznym wywiazywaniu sie z obowiazku dokonywania kontroli

wstepnej, a w konsekwencji narusza art. 54 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W zwiazku z powyzszym polecam:

1. Uzupelnic akta osobowe glównego ksiegowego o brakujace dokumenty.

2. Glówny ksiegowy winien dokumentowac czynnosci zwiazane z prowadzona kontrola wstepna, w tym

kontrasygnowac zawarte umowy cywilnoprawne.

Ponadto w celu zapobiezenia w przyszlosci powstawaniu nieprawidlowosci, zobowiazuje Pania Dyrektor

do sprawowania samokontroli oraz do zwiekszenia nadzoru nad praca wszystkich pracowników, 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 niezwlocznie nowelizowac wewnetrzne akty prawne.

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 Kultury i

Sztuki, Sportu i Turystyki i Wydzialu Finansowego.

o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania nalezy powiadomic

mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 grudnia 2014 r.

Do wiadomosci:

J) Irena Sawicka
Skarbnik Miasta Kalisza,

2) Marzena Scisla
Naczelnik ijjJdzialu Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki
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W odpowiedzi na wystapienie pokontrolne z dnia 16 grudnia 2014r, znak

spr.WKW.1711.36.2014 pragne poinformowac, ze:

1. Glówny ksiegowy zostal zobowiazany do dostarczenia informacji o niekaralnosci

zakazem pelnienia funkcji zwiazanych z dysponowaniem srodkami publicznymi oraz

zaswiadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzajacego brak prawomocnego

skazania za przestepstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,

przeciwko dzialalnosci instytucji panstwowych oraz samorzadu terytorialnego,

przeciwko wiarygodnosci dokumentów lub za przestepstwo skarbowe. Akta

glównego ksiegowego zostana uzupelnione o brakujace dokumenty w momencie ich

dostarczenia.

"""--"
2. Glówny ksiegowy zostal zobowiazany do dokonywania kontroli wstepnej zgodnie z

art.54 ust.1 pkt 3 i ust.3 ustawy o finansach publicznych, w tym do kontrasygnowania

zawieranych umów.

Z powazaniem
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Szanowny Pan
GRZEGORZ SAPINSKI

Prezydent Miasta Kalisza

W nawiazaniu do naszej odpowiedzi z dnia 29.12.2014 r. na wystapienie pokontrolne
z dnia 16 grudnia 2014 r. znak sprawy WKW.1711.36.2014 uprzejmie informuje, ze glówny
ksiegowy Galerii dostarczyl zaswiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa
Sprawiedliwosci oraz informacje z Glównej Komisji Orzekajacej w Sprawach o Naruszenie
Dyscypliny Finansów Publicznych. Ponadto glówny ksiegowy kontrasygnowal wszystkie
zawarte przez Galerie umowy.
W zalaczeniu kserokopie zaswiadczen.

z powazaniem

Do wiadomosci:

Wydzial Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki UM
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