SK.171 1.21.2015
Kalisz, dnia 27 stycznia 2016 r.

Dokumentacja z przebieeu kontroli

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkolno -Przedszkolny 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:

1. 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 roku w zakresie:
a)

wykonania planu w ukladzie wykonawczym,

b)

celowosci, gospodarnosci i legalnosci,

c)

przestrzegania

przepisów

z zakresu rachunkowosci

planu kont w zakresie wydatków

budzetowych,
d) umów cywilno - prawnych.

Okres objety kontrola: - 2015 rok - planowanie i wykonanie wydatków budzetowych (pazdziernik 2015 r.)

Termin przeprowadzenia kontroli: od 25.11.2015 r. do 07.12.2015 r.
Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 21.12.2015 r.
Zalacznik:
l)
l)

Wystapienie pokontrolne
Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Arent Dorota

\

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
SK.1711.21.2015
Kalisz, dnia 21 grudnia 2015 r.
Wystapienie pokontrolne

Pani
Grazyna Stepniewska
Dyrektor Zespolu Szkolno - Przedszkolnego

Nr 2

w Kaliszu

Dzialajac

na

podstawie

w Kaliszu wprowadzonego

22

zarzadzeniem

informuje, ze przeprowadzona
w zakresie realizowanego

§

ust.

2

Regulaminu

kontroli

instytucjonalnej

Urzedu

Miejskiego

Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 pazdziernika

2015 r.

przez Stanowisko pracy ds. kontroli Urzedu Miejskiego w Kaliszu kontrola problemowa,

budzetu pod katem rachunkowosci

i finansów - plan i wykonanie wydatków budzetowych

w 2015 r., wykazala w badanej próbie dokumentów nieprawidlowosci,

które sa 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 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej

jednostek budzetowych i samorzadowych

W wyniku kontroli stwierdzono

nastepujace

l. W jednym przypadku wprowadzono
planie

wydatków

zawiadomienia
'. j

sprawie

.!

budzetowych

zakladów budzetowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1542 j.t.).

nieprawidlowosci:

do ksiag rachunkowych miesiaca pazdziernika 2015 r. na koncie 980 zmiane w

na rok 2015

o zmianie planu (30.10.2015

sposobu

prowadzenia

(19.10.2015

r.), co narusza

gospodarki

finansowej

r.), wczesniej

niz wynikalo

§ 12 ust. 2 rozporzadzenia

jednostek

budzetowych

to z przedmiotowego
Ministra

i samorzadowych

Finansów

w

zakladów

budzetowych.

J
J

(strona 17 - 18,43 protokolu kontroli)
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2. Zapisy ksiegowe siedmiu operacji gospodarczych wprowadzono do ksiag rachunkowych podajac w tresci bledna date
ich faktycznego dokonania i w jednym przypadku zapis ksiegowy zawieral bledny opis operacji tj. inny niz wynikal z
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3. Osiemnascie
pazdziernika

dowodów ksiegowych za miesiac wrzesien 2015 r. zostalo ujetych w ewidencji ksiegowej miesiaca

2015 r., pomimo ze wplynely przed terminem zlozenia sprawozdania Rb-28S za m-c wrzesien 2015 r. w

Urzedzie Miejskim w Kaliszu, co narusza
zarzadzenie

Nr 51/2012 Dyrektora

sprawie wprowadzenia

art. 20 ust. 1 w zwiazku z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowosci

Zespolu

Szkolno-

zasad (polityki) rachunkowosci

Przedszkolnego

nr 2 w Kaliszu

oraz

z dnia 31.12.2012

r. w

ze zm.
(strona 27-29, 43 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym

polecam:

l. Zmian w planie jednostki

dokonywac

na podstawie

zawiadomien

podstawe dokonania tych zmian w planie finansowym jednostki

~

przepisami obowiazujacego

prawa.

2. Do ksiag rachunkowych

wprowadzac

Prezydenta

Miasta Kalisza, które stanowia

i ujecia ich w ksiegach rachunkowych,

zapisy ksiegowe odzwierciedlajace

zgodnie z

stan rzeczywisty, w tym date dokonania

operacji gospodarczej i w opisie operacji zrozumialy tekst, zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa.
3. Do ksiag rachunkowych okresu sprawozdawczego nalezy wprowadzic, w postaci zapisu, kazde zdarzenie, które
nastapilo w tym okresie sprawozdawczym, zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa.

Ponadto, w celu zapobiezenia w przyszlosci powstawaniu nieprawidlowosci,
sprawowania

samokontroli

oraz do zwiekszenia

przepisów, w zakresie calosci prowadzonej
ujecia w ksiegach rachunkowych

nadzoru nad praca Glównego Ksiegowego, jak tez przestrzegania

gospodarki finansowej, a w szczególnosci

prawidlowo

kwalifikowac

dowody ksiegowe, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych

zgodnie z przepisami obowiazujacego
W sprawach watpliwych

zobowiazuje Pania Dyrektor do

do
oraz

prawa w tym zakresie.

nalezy zasiegac opinii radcy prawnego i konsultowac

sie ze Skarbnikiem

Miasta

Kalisza oraz z pracownikami Wydzialu Edukacji i Wydzialu Finansowego Urzedu Miejskiego w Kaliszu.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania nalezy powiadomic mnie w
terminie nieprzekraczalnym

do dnia 29 stycznia 2016 r.

PREZYDENT
MIASTA

ISZA
..

Do wiadomosci:
1) Irena Sawicka
Skarbnik Miasta Kalisza
2) Mariusz Witczak
Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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ZESPÓl. SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2
Szkola Podstawowa
WPL.
DNIA

nr 21 im. Legionów Józefa Pilsudskiego,
Publiczne Przedszkole nr 22
ul. 25 Pulku Artylerii 4-8, 62-800 Kalisz

Nr kor

""""""',,

Ilosc zal, """."".".".,,""

tel./fax. 62 768 7119, e-mail: sekretariat@szkola-szczypiorno.pl

..,',,·,,",,·
Podpis.""""

", ..

Kalisz, 15 stycznia 2016 r.
ZSP2.071.4.2016
Pan Grzegorz Sapinski

\,-\,\,~"h··ot
.lll!1~~
Au"rt
".::J

~()r'J

Prezydent Miasta Kalisza
ul. Glówny Rynek 20

osc

I
62-800 KaIisz
W Od~~ed:zi na wystapienie Po~ontrolne SK.1711.21.2015
--- z dnia 21 grudnia
_._~~

2015r. wyjasniam:
Ad. 1 Przyjeto do realizacji.

I

Ad.2 Przyjeto do realizacji.
Ad.3 Przyjeto do realizacji.
Zwiekszono kontrole nad obiegiem dokumentów w jedno#,

Dodatkowo,
Dyrektornadzoru
Zespolu
P~zkolnego
nr 21 pozostalych
w Kaliszu,
zobowiazuje
sie do jako
zwiekszenia
nad Szkolnf
pracalmó"wneg9
Ksiegowego
pracowników jednostki oraz przestrzegania przeplsow w zakresie calosci prowadzonej
gospodarki finansowej, a w szczególnosci prawidlowo kwalifikowac do ujecia w ksiegach
rachunkowych dowody ksiegowe, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych
oraz zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa w tym zakresie.

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

