
SK.1711.6.2015

Kalisz, dnia 12 pazdziernika 2015 r.

Dokumentacja z przebieeu kontroli

Jednostka kontrolowana: Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 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 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 2015 r. w zakresie:

wykonania planu w ukladzie wykonawczym;
celowosci, gospodarnosci i legalnosci;
przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowosci i planu kont w zakresie wydatków
budzetowych;
umów cywilno-prawnych.

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

Termin przeprowadzenia kontroli: od 15.06.2015 r. do 19.06.2015 r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 24.06.2015 r.

Zalaczniki:

l) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Tyc Katarzyna



PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.1711.11.2015

Kalisz, dnia ~ czerwca 2015 r.

Wystapienie pokontrolne

Pani

Katarzyna Hybs

Dyrektor

Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2

im. Plutonu Gluchoniemych AK

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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pózno zm.).

W toku kontroli stwierdzono dwa przypadki wystapienia operacji gospodarczych dotyczacych

odsetek za zwloke w platnosci zobowiazan wynikajacych z wczesniej zaciagnietych zobowiazan:

- w jednym przypadku naliczono, zaksiegowano i zaplacono odsetki za zwloke w kwocie 2,42 zl,które

jednostka uznala za niezasadne i zwrócila sie do wierzyciela o ich anulowanie - sprawa jest w toku,

- w drugim przypadku zaplata zobowiazania nastapila z jednodniowym opóznieniem, co skutkuje

odsetkami za zwloke w kwocie 0,46 zl, jednostka wystapila do wierzyciela o rezygnacje z naliczenia

tych odsetek - sprawa jest w toku.

Nie dochowanie terminów platnosci wynikajacych z wczesniej zaciagnietych zobowiazan staa.owi

naruszenie art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.
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W zwiazku z powyzszym polecam:

Bezwzglednie przestrzegac przepisów powszechnie obowiazujacych w zakresie calosci

gospodarki finansowej, w szczególnosci dokonywac wydatków w wysokosciach i terminach

wynikajacych z wczesniej zaciagnietych zobowiazan oraz poinformowac mnie o ostatecznym

sposobie zalatwienia ww. spraw.

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 ra?cy 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 lub przyczynach ich niewykonania nalezy

powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 lipca 2015 r.

Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka
Skarbnik Miasta Kalisza

2) Mariusz Witczak
Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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Dyrektor Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 21m. Plutonu

Gluchoniemych AK w Kaliszu informuje, ze w zwiazku z przeprowadzona w dniach

15.06.2015 r. - 19.06.2015 r. kontrola problemowa w zakresie realizowanego budzetu pod

katem rachunkowosci i finansów przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu

Miejskiego w Kaliszu podjeto nastepujace dzialania:

1. Naliczone odsetki za zwloke przez wierzyciela w kwocie 2,42 zl, które zostaly

zaksiegowane i zaplacone zostaly anulowane przez wierzyciela w zalaczeniu

kserokopia pisma z dnia 02.07.2015 r.

2. Zaplata zobowiazania z jednodniowym opóznieniem, której skutkiem byloby

naliczenie odsetek za zwloke zostaly przez wierzyciela potwierdzone, ze nie beda

naliczane w zalaczeniu kserokopia pisma z dnia 30-06-2015 r.

W celu wyeliminowania w przyszlosci nieprawidlowosci zobowiazalam Glówna

Ksiegowa do przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki

finansowej.

17. 07. 2015
WPL.
DNIA
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1) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza

2) Mariusz Witczak
- Naczelnik Wydzialu Edukacji

Urzedu Miejskiego w Kaliszu

Do wiadomosci:


