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					Katowice, 13.10.2008r.
		KN.0913 - 47 / 08

				Pani
					Dorota Michałowska
				Dyrektor
			Zespołu Szkół Specjalnych
				w Skoczowie


	Wystąpienie pokontrolne

	Na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), 
- art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 1774/96/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2007r. (z późn. zm.),

pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanym przez Panią Zespole Szkół Specjalnych w zakresie gospodarki finansowej za rok 2007 oraz 5% wydatków za lata 2007-2008. Ustalenia kontroli zostały przedstawione   w protokole kontroli podpisanym w dniu 12.09.2008r. 
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak opisów zdarzeń gospodarczych, wynikających z treści dokumentów źródłowych, na kartach kontowych prowadzonych dla ewidencji wydatków budżetowych (konto 130 „Rachunek bieżący jednostek”), czym naruszono art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

pkt II.1.5 str. 14 protokołu kontroli oraz załącznik nr 2 do protokołu;

2. Nieprawidłowe sporządzanie arkuszy spisu z natury, polegające na:
a) dokonywaniu przeróbek poszczególnych pozycji spisowych, czym naruszono art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  29 września 1994r.                         o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 5 obowiązującej w ZSS "Instrukcji w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych", stanowiącej załącznik nr 4 do Zasad Rachunkowości, który stanowi m.in., że "obowiązkiem komisji inwentaryzacyjnej jest prawidłowe i czytelne wypełnianie arkuszy spisowych", a poprzez przerabianie poszczególnych danych zawartych  w arkuszach spisowych stały się one nieczytelne,
          
			pkt II.4.3.1 str. 17 protokołu kontroli oraz załącznik nr 5 do protokołu;

b) niepodpisaniu ich przez osobę odpowiedzialną materialnie, tj. przez byłego Dyrektora ZSS Skoczów - Pana Henryka Szczotkę, co jest niezgodne z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości,

		pkt II. 4.3.1 str. 18 protokołu kontroli oraz załącznik nr 5 do protokołu;

3. Sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury w pomieszczeniach ZSS w Skoczowie zawierało sprzeczne ze sobą informacje w zakresie rozliczenia arkuszy spisowych. Zgodnie    z danymi zawartymi w sprawozdaniu pobrano arkusze spisowe od numeru 16 do 62, natomiast wykorzystano 63 arkusze. Jak ustalili kontrolujący podane wykorzystanie arkuszy odnosi się do wszystkich inwentaryzowanych pomieszczeń należących do ZSS Skoczów oraz jego oddziałów w Górkach Wielkich i Jaworzu, natomiast liczba pobranych arkuszy uwzględnia tylko pomieszczenia ZSS w Skoczowie. Z uwagi na fakt, iż powyższe sprawozdanie nie jest sprawozdaniem zbiorczym, informacja o wykorzystaniu 63 arkuszy spisowych jest nieprawdziwa. Uchybienia w zakresie formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów stanowią naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości, 

pkt II. 4.3.1 str. 18 protokołu kontroli oraz załącznik nr 6 do protokołu;

4. Nieprawidłowości w zakresie dowodów księgowych, dotyczące:
a) kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym. Faktury wystawione przez Beskidzki Zespół  Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu w latach 2007-2008 zostały sporządzone z naruszeniem przepisu art. 21 ust. 1  oraz art. 22 ustawy o rachunkowości, tj. nie zawierały okresu rozliczeniowego, którego dotyczyły. Pomimo w/w uchybień, faktury zostały oznaczone jako sprawdzone pod względem formalnym i zatwierdzone do zapłaty. Powyższe stanowi naruszenie art. 47 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz jest niezgodne z "Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych" obowiązującą   w Zespole Szkół Specjalnych,

		pkt II.5.4 str. 20 protokołu kontroli oraz załącznik nr 9 do protokołu;

b) dokonania niezgodnej z przepisami poprawki na obcej fakturze. Podany na fakturze VAT nr 232/09/2007 z dnia 20-09-2007 wystawionej przez firmę SLAVEX ze Skoczowa termin płatności (04.10.2007r.) został przekreślony, a pod nim naniesiono ręcznie inny termin (26.10.2007r.), brak było podpisu osoby dokonującej zmiany. Tym samym naruszono art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, 

pkt II. 5.4. str. 22 protokołu kontroli oraz załącznik nr 13 do protokołu;


5. Część faktur wpływających do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie nie zawierała stempla wpływu i daty otrzymania, co jest niezgodne z przepisem §6 pkt 7 Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych    w Skoczowie z dnia 21.12.2001r. opracowanej na podstawie zarządzenia nr 27 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 1991r. w sprawie ustalenia ramowego jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej do spraw oświaty (Dz.  Urz. MEN z 1991r. Nr 7, poz. 33).
Ponadto ustalono, iż powyższa instrukcja opiera się na nieaktualnych już podstawach prawnych,

		pkt II.5.4 str. 21 protokołu kontroli oraz załącznik nr 12 do protokołu;


6. Blankiety dowodów KP („Kasa przyjmie”) nie były zatwierdzane przez osobę upoważnioną oraz  nie prowadzono ich ewidencji w książce druków ścisłego zarachowania, czym naruszono art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych        (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
  
		pkt III.1 str. 23 protokołu kontroli oraz załącznik nr 14 do protokołu.


 Mając na względzie powyższe ustalenia, zalecam:
 
1. Opisywać zdarzenia gospodarcze na kartach kontowych prowadzonych dla ewidencji wydatków zgodnie z treścią dokumentów źródłowych;
2. Dokumenty księgowe sporządzać zgodnie z wymogami przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
3. Stosować przyjęte w ZSS procedury kontroli wewnętrznej;
4. Umieszczać na fakturach wpływających do ZSS odcisk stempla wpływu i datę ich otrzymania; 
5. Zaktualizować Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w ZSS;
6. Zatwierdzać blankiety dowodów KP („Kasa przyjmie”) przez osobę upoważnioną;
7. Prowadzić ewidencję dowodów KP („Kasa przyjmie”) w książce druków ścisłego zarachowania.
Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

 


