
Dokumentacja z przebieKu kontroli

Jednostka kontrolowana: Mlodziezowy Dom Kultury w Kaliszu.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i

finansów - plan i wykonanie wydatków budzetowych w 2014 r.

Zakres kontroli:

Kontrole realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i"finansów - planu i wykonania
wydatków budzetowych w 2014 r. przeprowadzono w zakresie:
l) Planu finansowego wydatków budzetowych na rok 2014 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 2014 r. w zakresie:

• wykonania w ukladzie wykonawczym;
• celowosci, gospodarnosci i legalnosci.

4) Przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowosci 1 planu kont w zakresie wydatków
budzetowych.

5) Realizacji zawartych umów cywilno-prawnych.

Okres objety kontrola: - 2014 rok (styczen - wrzesien 2014 r.)

Termin przeprowadzenia kontroli: od 19.11.2014 r. do 25.11.2014 r.

Narada pokontrolna odbyla sie w dniu: 27.11.2014 r.

Zalaczniki:

l) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne.

Sporzadzila:
Szymczak Karolina
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Wystapienie pokontrolne

Pani

Grazyna Dziedziak

Dyrektor Mlodziezowego Domu Kultury

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 2014 r., wykazala nieprawidlowosci w badanej

próbie dokumentów, które sa wynikiem nieprzestrzegania przepisów:

- 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 niebedacych wlasnoscia pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271

z pózno zm.),

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

(strony 25, 26, 31,32 protokolu kontroli)
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W wyniku kontroli stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci:

1 W sprawdzonych zdarzeniach gospodarczych (naliczeniach) naleznego ryczaltu tytulem zwrotu kosztów

uzywania do celów sluzbowych samochodu osobowego bedacego wlasnoscia pracownika stwierdzono

fakt, iz pracownik pisemne oswiadczenie o dysponowaniu do celów sluzbowych wlasnego pojazdu, w

tym podania ilosci dni, zlozyl przed zakonczeniem miesiaca, za który ryczalt przyslugiwal.

Pracownik dokument "oswiadczenie" zlozyl za m-c styczen 2014 r. 5 dni przed zakonczeniem miesiaca, a

za miesiac wrzesien 2 dni przed zakonczeniem miesiaca. W dniach zlozenia oswiadczenia dokonano

naliczenia naleznego ryczaltu i ujecia go w ksiegach rachunkowych w dniu daty oswiadczen
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2. Dowody ksiegowe dotyczace naliczenia ryczaltu zawieraly potwierdzenia dokonania kontroli

sprawdzajacej dokumentów i zakwalifikowania ich do ujecia w ksiegach rachunkowych, przed koncem

miesiaca za który ryczalt byl nalezny, w tym dekretacji i kontroli dokonanej przez glównego ksiegowego

(daty:27.01.2014 r. i 29.09.2014 r.). Glówny ksiegowy nie zglosil zastrzezen do formalno-rachunkowej

rzetelnosci i prawidlowosci dokumentów dotyczacych tych operacji i sam wytworzyl wewnetrzne

dokumenty ksiegowe - kosztowe tych operacji gospodarczych,

czym naruszono art. 54 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

(strony 25, 26, 31, 32 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym polecam:

Do ksiag rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzac dowody ksiegowe wolne od bledów

formalnych, 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 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 byla kontrola kompleksowa, a tym samym nie objela

wszystkich zagadnien gospodarki finansowej 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.

o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania nalezy

powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 17 grudnia 2014 r.

11Q~ENT/\
(\l-~asta KaliSZN \
dr inz. Janusz Pecherz

Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka
Skarbnik Miasta Kalisza

2) Mariusz Witczak
Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu - -
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dotycza~ieIl1a'I;o ontrolnego informuje, ze w celu zapobiezenia w przyszlosci
nieprawidlowosci zobowiazuje sie do sprawowania samokontroli oraz nadzoru nad praca
Glównej Ksiegowej i pracowników administracji, jak tez przestrzegania przepisów
w zakresie calosci prowadzonej gospodarki finansowej.
Informuje równiez, iz zgodnie z zaleceniem kontroli w m-cu listopadzie zostalo zlozone
i naliczone pisemne oswiadczenie o dysponowaniu do celów sluzbowych wlasnego
pojazdu w ostatnim dniu roboczym m-ca, dokumentujace rzeczywisty przebieg operacji
gospodarczej.

Do wiadomosci:

•

1. Irena Sawicka

Skarbnik Miasta Kalisza

2. Mariusz Witczak

Naczelnik Wydzialu Edukacji

Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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