SK.1711.4.2015
Kalisz, dnia 12 pazdziernika 2015 r.
Dokumentacja z przebieKu kontroli

Jednostka kontrolowana: Szkola Podstawowa Nr 12 im. Ksiecia Boleslawa Poboznego
w Kaliszu

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i
finansów - plan i wykonanie wydatków budzetowych.
Zakres kontroli:
Kontrole realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - planu i wykonania
wydatków budzetowych przeprowadzono w zakresie:
l) Planu finansowego wydatków budzetowych na rok 2015 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 2015 r. w zakresie:
wykonania planu w ukladzie wykonawczym;
celowosci, gospodarnosci i legalnosci;
przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowosci
planu kont w zakresie wydatków
budzetowych;
umów cywilno-prawnych.

Okres objety kontrola: - 2015 rok - planowanie i wykonanie wydatków budzetowych

Termin przeprowadzenia

kontroli: od 18.05.2015 r. do 22.05.2015 r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 03.06.2015 r.
Zalaczniki:
l) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Tyc Katarzyna

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.1711.8.2015

l

Kalisz, dnia -1 czerwca 2015 r.
Wystapienie pokontrolne

Pani
Malgorzata Galczynska
Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 12
im. Ksiecia Boleslawa Poboznego
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 2015 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.).

W wyniku kontroli stwierdzono:

Blad w ksiegowaniu raportu kasowego nr 11/2015 tj. faktury FV-B1711/15

dotyczacej

zakupu rolki

termicznej do kalkulatora na kwote 13,53 zl na konto 401-00-801-80101-4210-00-01 ,~Srodkiczystosci",
a winno byc na konto 401-00-801-80101-4210-00-02 ,,Artykulu biurwo- papiernicze", co narusza art. 4
ust.

l i art. 24 ust. l ustawy o rachunkowosci.
(strona 17 protokolu k~ntroli)

W zwiazku z powyzszym polecam:

Bezwzglednie przestrzegac przepisów ustawy o rachunkowosci, a w szczególnosci zapisów w ksiegach
rachunkowych dokonywac na podstawie dowodów ksiegowych, zgodnych z rzeczywistym przebiegiem
operacji gospodarczych, które nalezy ujmowac w ksiegach rachunkowych zgodnie z ich trescia ekonomiczna

·.
oraz zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa.

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, 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 30 czerwca 2015 r.

i

Do wiadomosci:
" -"~o

1) Irena Sawicka
Skarbnik Miasta Kalisza
2) Mariusz Witczak
Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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Szkola Podstawowa nr 12 ul. Dlugosza 14 62-800 Kalisz
Nr teLl Fax 0-62 757-48-07

e-mail: sp12kalisz@wp.pl

SP12.081.6.2015

Kalisz, dnia 26 czerwca 2015 r.
i--i

. ~--'-----·---'---·--1

Odpowiedz na wystapieniepokontrQlne '.,"
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Prezydent Miasta Kalisza

W opowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Kalisza WKW.l711.8.2015 z dnia 17
czerwca 2015r. informuje, ze zobowiazalam Glównego Ksiegowego do zwiekszenia uwagi
przy stosowaniu przepisów dotyczacych ustawy o rachunkowosci w zakresie zapisów
operacji gospodarczych w ksiegach rachunkowych, w szczególnosci zapisów na kontach
analitycznych.
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Do wiadomosci:
I.Irena Sawicka
Skarbnik Miasta Kalisza
2.Elzbieta Garczarek
Naczelnik Wydzialy Kontroli Wewnetrznej
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
3.Mariusz Witczak
Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu

