BK II/0913/7/2007

Pabianice 25.07.2007r.

Dyrektor
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Pabianicach
mgr Sławomir Wajdner

Na podstawie postanowie § 26 i 27 Zasad Sprawowania Kontroli Nast pnej oraz Kontroli
Przestrzegania Procedur Kontroli stanowi cych zał cznik do Uchwały Nr 68/02 Zarz du
Powiatu Pabianickiego z dnia 21 pa dziernika 2002 roku w sprawie sprawowania kontroli
nast pnej oraz kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej , przesyłam
wyst pienie pokontrolne do protokołu z kontroli przeprowadzonej w okresie od 2 lipca do
19 lipca 2007 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach.
Zakresem kontroli obj to:
1. Dochody jednostki w latach 2005 – 2006 i I półroczu 2007 roku , w tym:
a) sprawdzenie umów najmu z najemcami wynajmuj cymi pomieszczenia w budynkach
Centrum,
b) sprawdzenie innych umów na podstawie których realizowane były dochody w okresie
obj tym kontrol ,
c) dochody ze sprzeda y zb dnych składników maj tkowych.
2. Rozliczenia kosztów kursów prowadzonych w latach 2005 – 2006 i I półroczu 2007 roku
na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urz dem Pracy w Pabianicach.
3. Nale no ci i zobowi zania na koniec I półrocza 2007 roku.
4. Egzekucja nale no ci w okresie obj tym kontrol .
5. Przeprowadzone inwentaryzacje składników maj tkowych w 2006 roku.
Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia:
1. Bł dne naliczenie podatku od nieruchomo ci za lata 2005 i 2006 , skutkuj ce zapłatami
podatku w wysoko ciach ni szych ni nale ne ( str. 4 , 5 protokołu z kontroli ).
2. Brak sprawozda komisji inwentaryzacyjnych z przebiegu spisu z natury ( str. 11 proto-kołu z kontroli ).
Ponadto jak wynika z ustale zawartych na str. 10 , 11 protokołu z kontroli , podj te przez
jednostk działania zmierzaj ce do egzekucji nale no ci od trzech najemców pomieszcze
wynajmowanych przez jednostk s nieskuteczne , najemcy nadal uchylaj si od regulowa-nia nale no ci.
W zwi zku z wymienionymi powy ej uchybieniami polecam do ko ca sierpnia 2007 roku:
1. Dokona korekty deklaracji podatku od nieruchomo ci za lata 2005 – 2006 oraz zło y
poprawione deklaracje do Urz du Miasta Pabianic.
2. Uregulowa zobowi zania z tytułu bł dnie naliczonego podatku od nieruchomo ci.
3. Wyst pi z pismem do Prezydenta Miasta Pabianic z pro b o nie naliczanie odsetek od
ró nicy nale nego podatku od nieruchomo ci za lata 2005 – 2006 a podatkiem zapłaconym
w/w okresie.
4. Wyst pi na drog post powania s dowego o zapłat nale no ci wobec trzech najemców
pomieszcze , uchylaj cych si od zapłat za wynajmowane pomieszczenia oraz wypowie-dzie umowy najmu dwóm z w/w dłu ników , wynajmuj cym nadal pomieszczenia w
budynkach Centrum.

- 2 5. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników maj tkowych
Centrum Kształcenia Praktycznego przewidywan w sierpniu 2007 roku w zwi zku z
likwidacj jednostki , upowa ni komisj inwentaryzacyjn do sporz dzenia sprawoz-dania z przebiegu spisu z natury , zawieraj cego informacje o zabezpieczeniu inwen-taryzowanego maj tku , zb dnych rodkach trwałych , przedmiotach wyposa enia,
maszynach i urz dzeniach oraz ewentualnych ró nicach inwentaryzacyjnych.
6. W przypadku stwierdzenia ró nic inwentaryzacyjnych , sporz dzi protokół ich rozli-czenia.
O realizacji w/w polece pokontrolnych powiadomi Starost Pabianickiego w formie
pisemnej w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wyst pienia pokontrolnego.
Sporz dził
INSPEKTOR

KONTROLI WEWN TRZNEJ

/-/ Janusz Małkus

Sekretarka
/-/ M. Gorzela
Otrzymałam dnia 01.08.2007 r.

STAROSTA PABIANICKI

/-/ Krzysztof Habura

