SK.1711.22.2015
Kalisz, dnia 15 stycznia 2016 r.

Dokumentacja z przebieeu kontroli
Jednostka kontrolowana: Szkola Podstawowa Nr 16 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 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 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 (próba)
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)

Wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Arent Dorota

J

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
SK.1711.22.2015
Kalisz, dnia 21 grudnia 2015 r.
Wystapienie pokontrolne

Pani
Ewa Ze gier
Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 16
w Kaliszu

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, w
zakresie realizowanego 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pózno zm.),
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z pózno zm),
- ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do
pracowniczego stazu pracy (Dz. U. z 1990 r., Nr 54, poz. 310 ),
- rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 pazdziernika 200 l r. w sprawie szczególowych
zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniajacych nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz
'--'

szczególowych zasad jej obliczania i wyplacania (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1418).

W wyniku kontroli stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci:

1. Bezpodstawne naliczenie nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu za 40 lat pracy (faktyczny

okres zatrudnienia na dzien naliczenia wynosil 37 lat 9 miesiecy i 20 dni) co narusza
Karta Nauczyciela w zwiazku
ustalania

art. 47 ust.

1 pkt

5 ustawy

§ 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 rozporzadzenia MENiS w sprawie szczególowych zasad

okresów pracy i innych okresów uprawniajacych

nauczyciela do nagrody jubileuszowej

1 ust. 1 pkt

szczególowych zasad jej obliczania i wyplacania w zwiazku z art.

oraz

2 ustawy o wliczaniu okresów
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(strony 21-26, 35 protokolu kontroli)
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2. Zatwierdzenie do wyplaty i wyplacenie pracownikowi pedagogicznemu nagrody jubileuszowej, która byla bezpodstawnie naliczona (nienalezna), co narusza art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i jest
zagrozone odpowiedzialnoscia za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 11 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2004
r. poz. 168 j.t.).

W dniu 26.10.2015

r. dokonano korekty naliczenia przedmiotowej

nagrody jubileuszowej

oraz zwrotu

wyplaconych srodków na rachunek bankowy jednostki.
(strony 21-26, 35 protokolu kontroli)

W zwiazku

z powyzszym

w celu zapobiezenia

w przyszlosci

powstawaniu

nieprawidlowosci,

zobowiazuje Pania Dyrektor do sprawowania samokontroli oraz do zwiekszenia nadzoru nad praca pracowników
administracji, jak tez przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki finansowej, gdyz
przeprowadzona kontrola nie objela wszystkich zagadnien gospodarki finansowej jednostki.

Jednoczesnie przypominam, ze do obowiazków kierownika jednostki nalezy dopilnowanie, aby ukazujace
sie przepisy prawne byly na biezaco analizowane, a wskutek zachodzacych zmian wewnetrzne akty prawne
niezwlocznie nowelizowane.

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.

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

Gne~'

Do wiadomosci:
l) Pan Mariusz Wilczak Naczelnik Wydzialu Edukacji Urzedu Miejskiego w Kaliszu
2) Pani Irena Sawicka Skarbnik Miasta Kalisza
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