I.

KONTROLA POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY

Protokół
kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Kultury w Kolbuszowej w dniach od 10.02.2004r.
do 13.02.2004r. w osobach:
- Małgorzata Mokrzycka – Kwa nik (Przewodnicz ca),
- Anna Ragan,
- Lesław W sik,
działaj cych na podstawie uchwały Zarz du Powiatu w Kolbuszowej
Nr 68/279/04 z dnia 15 stycznia 2004r.
Zakres kontroli:
Rozdysponowanie rodków publicznych, gospodarowanie mieniem, prowadzenie gospodarki
finansowej w 2003r.:
1. wst pna ocena celowo ci zobowi za finansowych i dokonywania wydatków,
2. dokonywanie wydatków ze rodków publicznych, wykorzystanie dotacji z bud etu powiatu
zgodnie z zawart umow ,
3. stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych,
4. kontrola ródeł pochodzenia pozostałych przychodów.
Dane ogólne:
1. W okresie obj tym kontrol Dyrektorem kontrolowanej jednostki była Katarzyna Cesarz.
2. Głównym ksi gowym była Halina Reguła, b d ca pracownikiem Biura Obsługi Jednostek
Samorz du Powiatowego.
3. Powiatowe Centrum Kultury w Kolbuszowej zostało powołane uchwał Nr XIV/86/2000 Rady
Powiatu w Kolbuszowej z dnia 21 lutego 2000r. (zał. Nr 1). Uchwał Nr XIV/87/2000 Rady
Powiatu w Kolbuszowej z dnia 21 lutego 2000r. nadano jednostce statut (zał. Nr 2). Według § 1
w/w statutu Powiatowe Centrum Kultury działa na podstawie: ustawy z dnia 25 pa dziernika
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno ci kulturalnej (Dz.U. Nr 114, poz. 493 z pó n.
zm.), [przyp. Ukazał si jednolity tekst tej e ustawy w Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z pó n. zm.]
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z pó n. zm.),
[przyp. W 2001r. zawarto tekst w/w ustawy w Dz.U. Nr 142, poz. 1592, z pó n. zm.] oraz ustawy z
dnia 23 grudnia z dnia 23 grudnia 1988r. o działalno ci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 z
pó n. zm.)
4. Zapisy statutu w §6 - §14 okre laj gospodarowanie finansami jednostki i jej
organizacj . Dyrektor Centrum opracowuje roczny plan działalno ci jednostki, który ma stanowi
podstaw gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Kultury. Taki plan został przygotowany.
Jednostka przedło yła plan wydatków na rok 2003 w dniu 12.09.2002r. na kwot 90.016,00 zł
(zał. Nr 3). Przedło ono równie plan przychodów (zał. Nr 4).
Uchwał Nr VI/60/2003 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 marca 2003r. w sprawie bud etu
powiatu kolbuszowskiego na 2003r. oraz uchwał Nr 21/73/2003 Zarz du Powiatu z dnia 28 marca
2003r. w sprawie opracowania układu wykonawczego bud etu powiatu na 2003r. – dotacja
podmiotowa dla Powiatowego Centrum Kultury w Kolbuszowej została okre lona w wysoko ci
45.000,00 zł.
W dniu 4 kwietnia 2003r. jednostka zweryfikowała swój plan (zał. Nr 7) okre laj c przychody na
kwot 57.050,00 zł (w tym dotacja 45.000,00 zł) i wydatki na kwot 57.865,00 zł. Ró nica pomi dzy
przychodami a wydatkami została pokryta nast puj co: jednostka na dzie 1 stycznia 2003r. posiadała
rodki pieni ne na rachunkach bankowych w kwocie: 815,45 zł, w tym: 854,10 zł (rachunek bie cy
jednostki) i - 38,65 zł w tym rachunek ZF S.
W trakcie trwania roku bud etowego Dyrektor czyniła wiele stara o pozyskanie dodatkowych
rodków w bud ecie powiatu dla swojej jednostki. Dodatkowych rodków z bud etu Powiatu nie

otrzymała. Poprzez swoj działalno jednostka pozyskała dodatkowe rodki w postaci darowizn
finansowych i rzeczowych od sponsorów.
Brak jest umowy dotycz cej przekazania dotacji dla kontrolowanej jednostki z bud etu powiatu, która
została wymieniona w pkt. 2 zakresu kontroli j/w. Odbyło si to jedynie na podstawie umieszczenia w
bud ecie powiatu informacji o zabezpieczeniu 45.000,00 zł jako dotacji celowej podmiotowej.
5. Oprócz dotacji z bud etu powiatu Powiatowe Centrum Kultury w Kolbuszowej osi gn ło inne
przychody z tytułu:
- sprzeda y albumów „Ziemia Kolbuszowska” i kartek, które to stanowi zapasy jednostki
ewidencjonowane na koncie 310,
- odsetek od rodków pieni nych na rachunku bankowym,
- darowizny rzeczowe od sponsorów,
- darowizny pieni ne od sponsorów (np. od firmy „FIN”, „ABAKUS”).
Wysoko przychodów i poniesionych kosztów za rok 2003 przedstawia sprawozdanie
Rb 30 – roczne, stanowi ce zał cznik nr 8.
6. Dyrektor jednostki przygotowała: „Plany i programy upowszechniania kultury w powiecie
kolbuszowskim na 2003r. realizowane przez Powiatowe Centrum Kultury w Kolbuszowej” zwane
dalej preliminarzem imprez, co stanowi zał cznik Nr 9 niniejszego protokołu. Preliminarz był
przedstawiony przez dyrektora na sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 25 lutego 2003r. w
punkcie 9 porz dku obrad, który obejmował przyj cie zało e w celu upowszechniania kultury w
powiecie kolbuszowskim. Preliminarz imprez stanowił temat obrad sesji. W trakcie trwania roku
bud etowego 2003 niektóre imprezy nie mie ciły si w preliminarzu, a jednak si odbyły. Nie
umieszczenie niektórych imprez na pocz tku roku w ramach preliminarza było uzasadnione.
Wiele imprez, które odbyły si pó niej a nie były planowane, było to wynikiem specyfiki pracy w
instytucji kultury, która nie pozwala na realizacj ci le okre lonego planu (wyja nienia p.K.
Cesarz).
Jako uzasadnienie p. Dyrektor przedstawiła dodatkowo Statystyk działalno ci Powiatowego Centrum
Kultury w 2003r. z 23 pa dziernika 2003r. (zał. Nr 10).Statystyka ta stanowi sprawozdanie z
działalno ci kulturalnej Centrum za 2003 rok.
7. W zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w Powiatowym Centrum Kultury nie
stwierdza si nieprawidłowo ci . Rachunki zakup towarów usług , dostaw s opisywane pod k tem
zastosowanego trybu wynikaj cego z ustawy . Zakupy usług typu monopolistycznego t.j. energia
elektryczna ,gaz cieki itp. były udzielane w trybie art. 71 ust 1 pkt 1 ( z wolnej r ki) zgodnie z tym
art. Zamawiaj cy mo e udzieli zamówienia publicznego z wolnej r ki „ z przyczyn technicznych
(....) a tak e z przyczyn zwi zanych z ochron praw wył cznych wynikaj cych z odr bnych przepisów
dostawy ,usługi lub roboty budowlane mo na uzyska od jednego dostawcy lub wykonawcy .Ponadto
Zamawiaj cy (PCK), udzielał zamówie bez stosowania ustawy w trybie art.6 ust 1 pkt 7 , gdzie
( cyt” ustawy nie stosuje si do : zamówie publicznych których warto nie przekracza wyra onej w
złotych równowarto ci 3000 EURO )., były to zamówienia art. biurowych ,upominków , rodków
czysto ci itp. Nie zauwa ono aby zamawiaj cy dzielił zamówienia w celu omini cia procedur
okre lonych w ustawie o zamówieniach publicznych . Bud et jakim dysponuje Powiatowe Centrum
Kultury pozwalał na zakupy co do których nie stosuje si ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o
zamówieniach publicznych .

Uwagi:

Przychody i wydatki rzeczowe ksi gowane s bez u ycia konta 201 lub innego konta w zespole 2, tylko
bezpo rednio na konto zesp.7 przychody i konta 400 – koszty w momencie obci enia lub uznania rachunku
bankowego.

1. Delegacje słu bowe (rozpatrywano w zwi zku z §3 Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysoko ci oraz warunków ustalania nale no ci
przysługuj cych pracownikowi zatrudnionemu w pa stwowej lub samorz dowej jednostce

bud etowej z tytułu podró y słu bowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz.1990) –
nie stwierdzono istotnych nieprawidłowo ci.
2. Przykładowa impreza znajduj ca si w preliminarzu imprez i jej rozliczenie:
„Mistrz ortografii”
- faktura nr FA 755 z dnia 24.04.2003r. na kwot 38,75 zł (bez kwoty: 7,03 zł - gdy dotyczyło to
pudełka na dyskietki, które zakupiono na potrzeby jednostki) została opisana, i „koperty i papier
xero posłu yły i zostały wykorzystane w realizacji III Powiatowego Konkursu pn. „Mistrz
Ortografii”, przy czym w opisie faktury nr 197/2003 z dnia 14.04.2003r. podano, e „(...) III
Powiatowy Konkurs Mistrz Ortografii 2003 – Finał odbył si 11 kwietnia 2003r. w Starostwie
Powiatowym w Kolbuszowej”.
-Faktura Nr 15/2003 z 12.03.2003r. (odbitki barwne, wywołanie negatywu, film barwny z usług )
na kwot : 35,00 zł w opisie zapis, e „dotyczy III Powiatowego Konkursu Mistrz Ortografii w dniu
11.03.2003r.”
- Faktura nr 197/2003 z 14.04.2003r. na kwot 39,74 zł (zdj cia, film Fuji).
- Faktura Nr 202 z 01.04.2003r. na kwot 133,20 zł w opisie napisano, i dotyczy konkursu ”Mistrz
Ortografii”. Umieszczona w punkcie 8 pozycja: kasetka met. na pien. mini 2 w cenie 63,50 zł nie
dotyczy zdaniem kontroluj cych organizacji w/w imprezy, zatem opis nie prawidłowy.
- Faktura Nr 237 z 20.03.2003r. na kwot 80,01 zł dotyczy zakupu atramentu.
- Faktura Nr VAT/ST/92/2003 z 05.05.2003r. na kwot 187,13 zł w cz ci tak e wydatkowano na
w/w imprez (wynika z opisu faktury)
- Faktura 2459/B3 z 09.04.2003r. na kwot 196,38 zł (dot. zakupu ksi ek, brak listy odbiorców).
Według preliminarza: całkowity koszt: 1 200,00 zł, rodki własne: 800,00 zł, kwota wnioskowana:
400,00 zł. Wydatkowano: 710,21 zł
4. Znaczki pocztowe. Jest to wydatek płacony przelewem na konto poczty 92113 § 4210 (winno by
§ 4300) – Rozporz dzenie w sprawie klasyfikacji bud etowej. Nr dowodu 96/2003 stanowi cy
rozliczenie rozchodu znaczków pocztowych, pismo Powiatowego Centrum Kultury Do BOJSP.
Ksi ka nadawcza wysyłki korespondencji znajduje w dokumentach ksi gowych, jest sprawdzana
przez ksi gowo .
Rachunki za albumy i kartki, których sprzeda jednostka prowadzi.
- W cało ci materiałów przewijaj si wpłaty gotówkowe ze sprzeda y kart i albumów
pracowników Centrum. Pod ka d wpłat powinno by zestawienie osób, które wpłaciły
okre lone kwoty i wysoko wpłacanych kwot.
- Rachunek Nr 3/2003 z dnia 13.02.2003 na kwot 550,00 zł (kserokopia) i Rachunek nr 3/2003
z 21.02.2003r. za karty na kwot 24,00 zł. Rachunek Nr 2/2003 z 31.01.2003r. za albumy na
kwot 171,00 zł i Rachunek Nr 2/2003 z 18.02.2003r. za karty na kwot 8,00 zł. Wpłata
gotówkowa do banku w dniu 02.04.2003r. E. Chmiel. Według wyja nie Dyrektor
powtarzaj ce si numery rachunków za albumy i za karty pocztowe wynikaj z prowadzenia
dwóch odr bnych rejestrów rozchodów. Wskazanie: nale y w numeracji rachunków
wprowadzi dodatkowe oznaczenia np. Nr 1/A/2003 dla albumów i 1/K/2003 dla kartek aby
odró ni sprzeda .
Wpływy ze sprzeda y ewidencjonowane s na kontach 131/760. Wskazania: nale y
sporz dza przypis za ka dy miesi c na kontach 201/760, a wpłaty ze sprzeda y
ewidencjonowa : 131 – 201.
6. Jednostka otrzymuje liczne darowizny rzeczowe (np. faktura wew. 03/0001/K i przekazuje je –
wykorzystuje na organizacj imprez powiatowych, dzi ki temu nie ponosi kosztów w takiej
wysoko ci jak okre la preliminarz. Tym samym mo e zwi kszy zakres i ofert działalno ci
kulturalnej. Dowód Nr 97 z dnia 30 kwietnia 2003r. dokumentuje zaksi gowanie darowizny
rzeczowej, ale brak zatwierdzenia merytorycznego, i pod wzgl dem formalno-rachunkowym,
przez głównego ksi gowego i dyrektora jednostki (kserokopia).
7. Impreza pn. Komoda Kolbuszowska, która według preliminarza imprez miała wynosi do 1000,00
zł a zapłacono 2.016,00 zł. Płatno nast piła według dowód nr 231, rachunku nr 46/2003 z
5.

16.09.2003r. za wy ywienie studentów SGGW w Warszawie oraz umowy z 01.09.2003r. z
Zespołem Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni,
- rachunek wystawiono na kwot 2.016,00 przy czym w preliminarzu imprez okre lono kwot :
1000,00 zł
Ponadto w ramach promocji i współpracy kulturalnej nast piło obci enie UMiG Kolbuszowa
rachunkiem nr 39/2003 z 18.09.2003r. na kwot 1002,00 zł .
Na szczególna uwag zasługuje działalno kulturalna scharakteryzowana w zał. Nr 10 do niniejszego
protokołu. Powiatowe Centrum Kultury działa bardzo wszechstronnie, niekiedy wykraczaj c poza
ramy ustalone w preliminarzu imprez. Uzyskane przez Dyrektora darowizny rzeczowe i finansowe
znacznie wspomagaj działalno Centrum a równocze nie anga uj sponsorów rodowiska lokalnego
w upowszechnianie kultury na terenie powiatu.
Integralna cz protokołu stanowi zał cznik od Nr 1 do Nr 10.
Na tym protokół zako czono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z
kontrolowana jednostk .
Protokół sporz dzono w 3 egzemplarzach, z których po jednym przedstawiono Dyrektorowi
kontrolowanej jednostki, Zarz dowi Powiatu i członkom komisji kontroluj cej.
Uchwała Nr 75/329/04 Zarz du Powiatu w Kolbuszowej z dnia 12 marca 2004r. w sprawie przyj cia
protokołu z kontroli Powiatowego Centrum Kultury. ( do wgl du w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej pok. nr 222)

