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Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kaliszu

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli:  Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów- wydatki
     budżetowe.

Zakres kontroli: 

Kontrolę  realizowanego  budżetu  pod  kątem  rachunkowości  i  finansów  –  wydatki  budżetowe
przeprowadzono w zakresie:
1)  Planu finansowego wydatków budżetowych i jego ewidencji księgowej.
2)  Zgodności  danych  wykazanych  w  sprawozdaniu  Rb-28S  z  wykonania  planu  wydatków  

budżetowych z danymi ewidencji księgowej.
3)  Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w 2019 r. w zakresie:

• wykonania planu w układzie wykonawczym;
• celowości, gospodarności i legalności;
• przestrzegania  przepisów  z  zakresu  rachunkowości  i  planu  kont  w  zakresie  wydatków

budżetowych.

Okres objęty kontrolą: 2019 r. 

Termin przeprowadzenia kontroli:

1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 03.07.2019 r. do 09.07.2019 r.
2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 10.07.2019 r. do 11.07.2019 r.

Data podpisania protokołu z kontroli: 12.07.2019 r.

Załączniki:

1) Wystąpienie pokontrolne
2) Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Sporządziła:
Banaszkiewicz Izabela
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Kalisz, dnia 16 lipca 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne

Pani
Violetta Urban
Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 7 im. A. Mickiewicza
w Kaliszu

Działając  na  podstawie  §  22  ust.  2  Regulaminu  kontroli  instytucjonalnej  Urzędu  Miasta
Kalisza wprowadzonego zarządzeniem Nr 438/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lipca 2018 r.
(ze  zm.)  informuję,  że  przeprowadzona  przez  Referat  Kontroli  w  dniach  od  04.06.2019  r.  do
10.06.2019  r.  kontrola  problemowa  w zakresie  realizowanego  budżetu  pod  kątem rachunkowości
i  finansów  –  wydatki  budżetowe  wykazała  w  badanej  próbie  dokumentów  nieprawidłowości
i uchybienia, które są wynikiem nieprzestrzegania przepisów:

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.,
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t.),

• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm., Dz. U.
z 2019 r. poz. 351 j.t.),

• ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1509 z późn. zm.),

• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów,  wydatków,  przychodów  i  rozchodów  oraz  środków  pochodzących  ze  źródeł
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.),

• rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z  dnia  13  września  2017  r.  w  sprawie
rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów  jednostek  samorządu
terytorialnego,  jednostek  budżetowych,  samorządowych  zakładów  budżetowych,
państwowych  funduszy  celowych  oraz  państwowych  jednostek  budżetowych  mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.),

• rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z  dnia  09  stycznia  2018  r.  w  sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.),

• rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  10  grudnia  2015  r.  w  sprawie  wynagrodzenia
płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015 r. poz.
2154),

• Zarządzenia Nr 3K/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kaliszu z dnia 02.01.2018 r.
w  sprawie  obowiązującego  „Zakładowego  Planu  Kont”  w  Szkole  Podstawowej  Nr  7  w
Kaliszu.



W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S za
okres  od  początku roku do  dnia  31 marca  2019 r.  z  wykonania  planu wydatków budżetowych z
danymi ewidencji księgowej, tj.:

• dane w zakresie planu wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za okres od początku roku do dnia
31 marca 2019 r. w klasyfikacji budżetowej 801-80101-4240, 801-80101-4300, 801-80101-
4360 nie wynikały z ewidencji księgowej – analityki konta 980.
W dniu 19.06.2019 r. dowodem PK 124/2019 z dnia 19.06.2019 r. pod datą 19.06.2019 r.
dokonano korekty zapisów na koncie 980, w celu doprowadzenia do zgodności zapisów na
koncie 980 z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S;

• dane w zakresie  wykonanych wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za okres od
początku roku do dnia 31 marca 2019 r. w klasyfikacji budżetowej 801-80103-4010 i 801-
80150-4010 nie wynikały z ewidencji księgowej – analityki konta 130.
W trakcie trwania czynności kontrolnych w dniu 09.07.2019 r. dowodem PK 147/2019 z
dnia 09.07.2019 r. pod datą 28.06.2019 r. dokonano korekty zapisów na koncie 130, w celu
doprowadzenia  do  zgodności  zapisów  na  koncie  130  z  kartą  wydatków  i  danymi
wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S;

• dane w zakresie zobowiązań wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za okres od początku roku
do dnia 31 marca 2019 r. w klasyfikacji budżetowej 801-80101-4010 i 801-80101-4110 nie
wynikały z ewidencji księgowej – analityki kont zespołu 2.
Zapisy na kontach rozrachunkowych  skorygowano w celu doprowadzenia ich do zgodności
z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S. Korekt dokonano dowodami: PK 116/2019
z dnia 03.06.2019 r.  pod datą 03.06.2019 r.,  PK 145/2019 z dnia 28.06.2019 r.  pod datą
28.06.2019 r. i PK 146/2019 z dnia 05.07.2019 r. pod datą 28.06.2019 r.

Wykazanie w sprawozdaniu danych niewynikających z ewidencji księgowej narusza § 9 ust. 2
rozporządzania Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej i § 8
ust. 2 pkt 1, 3 i 4 załącznika nr 36 do powołanego rozporządzenia pn. „Instrukcja sporządzania
sprawozdań  budżetowych  w  zakresie  budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego”  oraz
stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1458 ze. zm.). Ponadto stwierdzone nieprawidłowości świadczą o niepełnej realizacji
zaleceń  pokontrolnych  wydanych  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  wystąpieniu
pokontrolnym nr WKW.1711.7.2015 z dnia 17.06.2015 r. po ostatniej kontroli i braku realizacji
zobowiązania  się  kierownika  jednostki  do  samokontroli  i  zwiększenia  nadzoru  nad  pracą
głównego  księgowego,  o  którym  mowa  w  odpowiedzi  na  wystąpienie  pokontrolne  nr
SP7.071.55.2015 z dnia 30.06.2015 r.

(strony 7 - 8, 19 protokołu kontroli)

2.  Wystąpiły  przypadki  wprowadzenia  do  ksiąg  rachunkowych  zapisów  księgowych  operacji
gospodarczych z błędnymi datami  ich faktycznego dokonania,  co narusza art.  24 ust.  1,  2,  3 w
związku z art. 23 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o rachunkowości.

(strony 13, 20 protokołu kontroli)

3.  Wystąpił  przypadek  wprowadzenia  do  ksiąg  rachunkowych  zapisów  księgowych  operacji
gospodarczych ujętych w raporcie kasowym z błędną datą ich faktycznego dokonania, co narusza art.
24 ust. 1, 2, 3 w związku z ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

(strony 13, 20 protokołu kontroli)



4. W dzienniku dokumentów nie zachowano chronologii zapisów księgowych (3 przypadki zapisów),
co narusza art. 15 ust. 2 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

(strony 12, 20 protokołu kontroli)

5.   Wystąpił  przypadek dokonania  błędnej  dekretacji  kontowej  dokumentu,  tj.  operację  dotyczącą
księgowania składek na PFRON zakwalifikowano do ujęcia w księgach rachunkowych na koncie 403
„Podatki  i  opłaty”,  a winno być na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i  inne świadczenia”,  co
narusza art. 22 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, zasady określone
w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości
oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego,
jednostek  budżetowych  (opis  kont  403  i  405),  samorządowych  zakładów  budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę
poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  zasady  funkcjonowania  kont  opisane  w
„Zakładowym Planie Kont” obowiązującym w jednostce.
W trakcie trwania czynności kontrolnych dowodem PK nr 146/2019 z dnia 05.07.2019 r. pod datą
28.06.2019 r. dokonano korekty błędnych księgowań.

(strony 12, 20 protokołu kontroli)

6.  Wystąpił przypadek dokonania błędnej dekretacji dokumentu w zakresie klasyfikacji budżetowej,
tj. operację dotyczącą konserwacji projektora zakwalifikowano do ujęcia w księgach rachunkowych w
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”, a winno być w § 4270 „Zakup usług remontowych”, co narusza
art. 22 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości oraz zasady określone w
załączniku  nr  4  do  rozporządzenia  Ministra  Finansów  w  sprawie  szczegółowej  klasyfikacji
dochodów,  wydatków,  przychodów  i  rozchodów  oraz  środków  pochodzących  ze  źródeł
zagranicznych.

(strony 12 - 13, 20 protokołu kontroli)

7.  Wystąpiły dwa przypadki zapłaty faktury po upływie terminu płatności (1 i 41 dni),  co narusza
art.  44 ust.  3  pkt  3 ustawy o  finansach publicznych oraz  jest  zagrożone odpowiedzialnością
wynikającą z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze. zm.).

(strony 12, 20 protokołu kontroli)

8.  Należne zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS za poszczególne miesiące od stycznia 2019 r.
do maja 2019 r. wynikające z ewidencji księgowej (na koncie 229) nie są zgodne z wykazanymi w
deklaracjach ZUS P DRA i odprowadzonymi do ZUS tj. przekazano do ZUS składki w wysokości
zgodnej z deklaracją ZUS P DRA, ale niezgodnej (wyższej) niż wynika z ewidencji księgowej,  co
narusza art. 4 ust.  1  i art.  24 ust.  1, 2, 3, 4 ustawy o rachunkowości oraz świadczy o braku
przeprowadzenia  rzetelnej  analizy  miesięcznych  zestawień  obrotów i  sald  sporządzonych  na
podstawie art. 18 ust. 1 powołanej ustawy.

(strony 15 - 16, 20 protokołu kontroli)

9.   Zobowiązania  wobec  Urzędu  Skarbowego  z  tytułu  zaliczek  na  podatek  dochodowy  od  osób
fizycznych za miesiące od marca 2019 r. do maja 2019 r. wykazane w ewidencji księgowej (na koncie
225) nie wynikają z zestawień zbiorczych list płac za poszczególne miesiące, co narusza art. 4 ust. 1
i art. 24 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy o rachunkowości. Natomiast kwoty przekazanych zaliczek do Urzędu
Skarbowego są inne niż wynikające z ewidencji księgowej i wykazane w zestawieniach zbiorczych do
list płac. Odnosząc się do wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
wykazanych w zestawieniach zbiorczych list płac stwierdzono przypadki przekazania do Urzędu



Skarbowego kwot niższych od należnych, tj.:
• zaliczki za marzec 2019 r.  w wysokości 24.513,00 zł (kwota z zestawienia zbiorczego list

płac) zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w kwocie 23.514,00 zł, tj. o 999,00 zł mniej;
• zaliczki za kwiecień 2019 r. w wysokości 21.176,00 zł (kwota z zestawienia zbiorczego list

płac) zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w kwocie 21.133,00 zł, tj. o 43,00 zł mniej.
Powyższe  spowodowało  nieterminowe  regulowanie  zobowiązań  wobec  Urzędu  Skarbowego  i
wystąpienie odsetek z zwłokę,  co narusza  art. 44 ust.  2 i  3 ustawy o finansach publicznych w
związku z  art.  38 ust.  1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest zagrożone
odpowiedzialnością  wynikającą  z  art.  16  ust.  1  ustawy  z  dnia  17  grudnia  2004  r.  o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze.
zm.).
Wpłat zaległych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dokonano w dniach 12.06.2019 r.
i 09.07.2019 r., jednak do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie dokonano wpłaty do Urzędu
Skarbowego odsetek za zwłokę.

(strony 16 - 17, 20 protokołu kontroli)

10.  Wystąpiły przypadki błędnego naliczenia i potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu
terminowego  wpłacenia  podatków  od  zaliczek  na  podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych  za
miesiące od marca 2019 r. do maja 2019 r.,  co narusza § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i  inkasentów pobierających podatki  na rzecz
budżetu  państwa,  na  skutek  czego  nie  ustalono  i  nie  pobrano  właściwej  kwoty  dochodów
budżetowych,  które winny być przekazane na rachunek budżetu Urzędu Miasta Kalisza zgodnie z
zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 347/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Miasta Kalisza –
Miasta na prawach powiatu oraz zasad sporządzania i  przekazywania sprawozdań budżetowych w
zakresie dochodów i wydatków.

(strony 16 - 17, 20 protokołu kontroli)

11.  Wewnętrzne  przepisy  prawa  regulujące  gospodarkę  finansową  obowiązujące  w  jednostce,  nie
zostały  zaktualizowane  stosownie  do  nadrzędnych  aktów  prawa,  tj.  nie  dokonano  aktualizacji
„Zakładowego Planu Kont”  oraz „Instrukcji  Obiegu i  Kontroli  Dokumentów”, w szczególności  w
zakresie  podstawy  prawnej  wprowadzenia  przepisów  wewnętrznych  oraz  kont  księgowych
stosowanych  przez  jednostkę,  co  zaburza  porządek  prawny  oraz  świadczy  o  nienależytym
zapewnieniu  funkcjonowania  adekwatnej,  skutecznej  i  efektywnej  kontroli  zarządczej  w
zakresie  działalności  w sposób zgodny z przepisami prawa i  procedurami wewnętrznymi,  co
narusza art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto niedokonanie aktualizacji „Zakładowego Planu Kont” i „Instrukcji Obiegu i Kontroli
Dokumentów” stanowi  naruszenie  art.  10  ust.  1  pkt  3  ppkt  a)  ustawy  o  rachunkowości  i
świadczy o niedopełnieniu obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 2 tej ustawy.

(strony 4, 20 protokołu kontroli)

W związku z powyższym polecam:

1. W  sprawozdaniu  Rb-28S  z  wykonania  planu  wydatków  budżetowych  wykazywać  dane
wynikające  z  poprawnie  prowadzonej  ewidencji  księgowej,  zgodnie  z  przepisami
obowiązującego prawa.



2. Dokonać aktualizacji przepisów wewnętrznych tj.  „Zakładowego Planu Kont” i „Instrukcji
Obiegu i Kontroli Dokumentów”.

3. Terminowo  regulować  wszystkie  zobowiązania  przy  zachowaniu  zasady  racjonalnego
gospodarowania środkami budżetowymi.

4. Ustalić prawidłową kwotę dochodów budżetowych z tytułu  wynagrodzenia płatnika z tytułu
terminowego  wpłacenia  podatków  należną jst  i  dokonać  korekty  rozliczenia  dochodów
przekazanych do Urzędu Miasta Kalisza.

5. Dokonać  rozliczenia  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  z  Urzędem  Skarbowym
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie, a w przyszłości zobowiązania
wobec  Urzędu  Skarbowego  regulować  terminowo  i  w  prawidłowej  wysokości  oraz
dokonywać  rzetelnego  naliczania  zryczałtowanego  wynagrodzenia  z  tytułu  terminowego
wpłacenia  podatków  od  zaliczek  na  podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych,  a  także
zwiększyć nadzór i kontrolę nad rzetelnością dokonywanych wyliczeń.

6. Dokonać urealnienia salda konta  229 do wysokości  zobowiązań wobec ZUS zgodnych ze
stanem faktycznym  z  uwzględnieniem  danych  wynikających  z  programu  płacowego  oraz
programu Płatnik, aby nie dopuścić w przyszłości do wykazania w sprawozdaniach danych w
zakresie zobowiązań z tytułu składek ZUS niezgodnych ze stanem faktycznym.

7. Dowody księgowe dekretować stosując prawidłowe konta księgowe i właściwą klasyfikację
budżetową zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie.

8. Zobowiązać  Głównego  księgowego  do  wyeliminowania  nieprawidłowości  w  zakresie
prowadzenia  ksiąg  rachunkowych  oraz  bezwzględnego  przestrzegania  zasad  zawartych
w ustawie o rachunkowości, a w szczególności:
a)  księgi  rachunkowe  prowadzić  rzetelnie,  bezbłędnie,  sprawdzanie  i  bieżąco  stosownie
do przepisów ustawy o rachunkowości, aby dane z ksiąg rachunkowych odzwierciedlały stan
rzeczywisty,
b)  zapewnić,  aby  zapisy  księgowe  wprowadzane  do  ksiąg  rachunkowych  zawierały
prawidłową prawidłową datę operacji gospodarczej oraz zwiększyć kontrolę nad poprawnym
wprowadzaniem  danych  w  zapisach  księgowych  w  celu  zapewnienia  bezbłędności
prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c)   zapisów na kontach księgi głównej dokonywać w kolejności chronologicznej,
d)  dokonywać okresowego ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w celu kontroli
rzeczywistego stanu należności i zobowiązań. 

       Ponadto w celu zapobieżenia w przyszłości powstawaniu nieprawidłowości, zobowiązuję Panią
do sprawowania samokontroli oraz zwiększenia nadzoru nad pracą podległych Pani pracowników,  jak
też  przestrzegania  przepisów w zakresie  całości  funkcjonowania  jednostki, gdyż  przeprowadzona
kontrola nie objęła wszystkich zagadnień działalności jednostki.  Jednocześnie przypominam, że do
obowiązków kierownika  jednostki  należy  dopilnowanie,  aby  zalecenia  pokontrolne  wydane  przez
Prezydenta  Miasta  Kalisza  były  realizowane,  gdyż  zgodnie  z  § 24  ust.  1  Regulaminu  kontroli
instytucjonalnej  Urzędu  Miasta  Kalisza,  nieuzasadnione  niewykonanie  zaleceń  pokontrolnych  lub
niezgodne  ze  stanem  faktycznym  poinformowanie  o  wykonaniu  zaleceń  pokontrolnych  może
skutkować pociągnięciem kierownika  jednostki  kontrolowanej  do odpowiedzialności  służbowej  na
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
Nadmieniam,  aby ukazujące się  przepisy prawne były na bieżąco analizowane i  weryfikowane,  a
wskutek zachodzących zmian obowiązujące w jednostce wewnętrzne akty prawne były niezwłocznie
nowelizowane i ujednolicane.



W  sprawach  wątpliwych  należy  zasięgać  opinii  radcy  prawnego  i  konsultować  się
ze  Skarbnikiem Miasta  Kalisza  oraz  z  pracownikami  Urzędu  Miasta  Kalisza,  a  w  szczególności
Wydziału Edukacji. 

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania należy powiadomić
mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 września 2019 r.

Prezydent Miasta Kalisza
                                                                                                                  /…/

                                                                                                                Krystian Kinastowski

Do wiadomości:
1. Pan Grzegorz Kulawinek – Wiceprezydent Miasta Kalisza 
2. Pan Mariusz Witczak – Naczelnik Wydziału Edukacji
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