
SK.1711.20.2015

Kalisz, dnia 15 stycznia 2016 r.

Dokumentacja z przebieeu kontroli

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkolno -Przedszkolny Nr 1 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 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 (styczen,

pazdziernik 2015 r.)

Termin przeprowadzenia kontroli: od 25.1 1.2015 r. do 07.12.2015 r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 21.12.2015 r.

Zalacznik:

l) Wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Arent Dorota



I

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

SK.1711.20.2015

Kalisz, dnia23 grudnia 2015 r.

Wystapienie pokontrolne

Pani

Beata Knop

Dyrektor Zespolu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1

w Kaliszu
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Dzialajac na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu Miejskiego w

Kaliszu wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 pazdziernika

2015 r. informuje, ze przeprowadzona przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzedu Miejskiego w Kaliszu

kontrola problemowa pt. "Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - plan i

wykonanie wydatków budzetowych" w 2015 r., w kontrolowanych obszarach i zakresach oraz w

sprawdzonej próbie dokumentów wykazala nieprawidlowosci, które byly wynikiem nieprzestrzegania

przepisów prawa:

- Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z póznozm.) - art.22,

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pózno zm.)- art. 54

- Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 20 lOr. w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci

oraz planów kont dla budzetu panstwa, budzetów jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek

.~ budzetowych, samorzadowych zakladów budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz

panstwowych jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.

U. z 2013 r., poz. 289 j.t.) - Zalacznika nr 3 Plan kont dla jednostek budzetowych i samorzadowych

zakladów budzetowych (opis konta 231 i 234,)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz

sposobu dokonywania zwrotu kosztów uzywania do celów sluzbowych samochodów osobowych,

motocykli i motorowerów nie bedacych wlasnoscia pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 z pózno

zm.) - §4,

- Zakladowego planu kont wprowadzonego w zycie Zarzadzeniem Nr 27/2008 Dyrektora Zespolu S~olno

- Przedszkolnego Nr 1 w Kaliszu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki

finansowo-ksiegowej w Zespole Szkolno-Przeds - Zalacznik Nr 7

URZl\ni\iT'T~ffiiPWR~2f(f(opis konta 231 i 234).
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W wyniku kontroli stwierdzono, ze:

l. Operacje gospodarcze tyto ryczaltu za uzywanie samochodu osobowego stanowiacego wlasnosc

pracownika do celów sluzbowych za okres od stycznia do pazdziernika 2015 r. byly zakwalifikowanie

do ujecia w ksiegach rachunkowych na nieprawidlowych kontach rozrachunkowych tj. na koncie 231

-"Rozrachunki z tytulu wynagrodzen" zamiast na koncie 234 - "Pozostale rozrachunki z

pracownikami", co bylo niezgodne z zasada okreslona w przepisach prawa tj. opisie konta 231 i

234 zawartym w Zalaczniku nr 3 "Plan kont dla jednostek budzetowych i samorzadowych

zakladów budzetowych" do Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz w

Zakladowym Planie Kont Zespolu Szkolno - Przedszkolnego Nr l w Kaliszu.

Nieprawidlowosc ta zostala usunieta w listopadzie pod data 30.11.2015 r. tj. operacje z okresu

od 1- X/2015r. zostaly przeksiegowane z konta 231 na konto 234, a ryczalt z tego tytulu nalezny za

m-c XI/20 15 r. zostal prawidlowo zadekretowany i zaksiegowany.

(str.40 -44 i 50 protokolu kontroli).

2. Ryczalt za uzywanie samochodu osobowego stanowiacego wlasnosc pracownika do celów sluzbowych

za m-c czerwiec 2015 r. zostal naliczony, zaksiegowany i wyplacony w dniu 29.06.2015 r. tj. l dzien

przed zlozeniem przez pracownika pisemnego oswiadczenia o uzywaniu przez niego pojazdu do celów

sluzbowych w tym miesiacu, które zostalo sporzadzone z data 30.06.2015 r., czym naruszono art. 22

ust. 1 ustawy o rachunkowosci w zwiazku z § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów [...J.

(str.40 -44 i 50 protokolu kontroli)

3. Nieprawidlowo przeprowadzono kontrole dokumentów dotyczacych zdarzen gospodarczych z zakresu

ryczaltu za uzywanie samochodu osobowego do celów sluzbowych za czerwiec 2015 r., gdyz

naliczenia, potwierdzenia dokonania kontroli sprawdzenia, zatwierdzenia do zaplaty i ujecia w

ksiegach rachunkowych, wskazania do zaksiegowania dowodu ksiegowego (listy wyplat i PK) i

zaplaty zobowiazania dokonano w dniu 29.06.2015 r. tj. l dzien przed koncem miesiaca za który

ryczalt byl nalezny. Naliczenia dokonano bez podstawowego dokumentu jakim jest pisemne

oswiadczenie pracownika o uzywaniu przez niego pojazdu do celów sluzbowych w danym miesiacu,

poniewaz oswiadczenie to jest z data 30.06.2015 r. Ponadto Glówny ksiegowy nie zglosil zastrzezen

co formalno-rachunkowej rzetelnosci i prawidlowosci dokumentów dotyczacych tych operacji oraz

sam wytworzyl wewnetrzne dokumenty ksiegowe (kosztowe, finansowe) tej operacji gospodarczej z

data 29.06.2015 r., co wskazuje na fakt, ze poczynione dzialania w zakresie kontroli wstepnej nie

zostaly nalezycie wykonane do czego zobowiazuje art. 54 ust. 3 i 4 ustawy o finahsach

publicznych.

(str.40 -44 i 50 protokolu kontroli).
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W zwiazku z powyzszym polecam:

W biezacej pracy bezwzglednie przestrzegac zasad rachunkowosci i finansów, a zwlaszcza do

ksiag rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzac dowody ksiegowe wolne od bledów

fonnalnych, dokumentujace rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej oraz dokonywac rzetelnej kontroli

poprawnosci operacji gospodarczych zakwalifikowanych do ujecia w ksiegach rachunkowych zgodnie z

przepisami obowiazujacego prawa w tym zakresie, a w szczególnosci stwierdzonych nieprawidlowosci

dotyczacych ryczaltu tytulem zwrotu kosztów uzywania do celów sluzbowych samochodu osobowego

bedacego wlasnoscia pracownika.

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 objela wszystkich zagadnien gospodarczo-finansowych

jednostki.

W sprawach watpliwych nalezy zasiegac opinii radcy prawnego i konsultowac sie ze Skarbnikiem

Miasta Kalisza oraz z pracownikami Wydzialu Edukacji i Wydzialu Finansowego Urzedu Miejskiego w

Kaliszu prowadzacymi obsluge i nadzór nad jednostkami oswiatowymi.

PREZYDENT
MIASTA ISZA,

Do wiadomosci:

Naczelnik WYdzialu Edukacji
Mariusz Witczak

Skarbnik Miasta Kalisza
Irena Sawicka
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