
Protokół

z kontroli przeprowadzonej na podstawie:

-art.41ust. 1iust.2pkt6ustawyzdnia5czerwca1998r.osamorządziewojewództwa
(t. j. Dz. U. 2013, poz. 596 z późn. zm.),

- s 7 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej komórek organizacyjnych Urzędu,
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych,
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 2I67l284lIYl20I3 Zarządu WojewódŻwa
Śląskiego z dnia24.O9.2OI3 r. zpóżn. zm.

przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Urzędl Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego w Katowicach:

- Justynę Trzewik _ Inspektota, na podstawie upoważnienia jednorazowego nr RUW -
I85lI4 z dnia 13.ll .2014 r. przeprowadzonej w dniach: I7 , 18, 20, 2I, 24, 25, 26 listopada
2014 r.

- Danutę Pola _ Starszego specjalistę, na podstawie upoważnienia jednorazowego nr RUW -

I85lI4z dtia 13.1I.2014 r. przeprowadzonej wdniach: I7, 18, 19,20,2I,24,25,26
listopada 2014 r.

w zakresie wybranych zagadnień z gospodarki finansowej zalata20l2-20l3 ibieŻącej

w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, ul. Wincentego Pola 65.

Zakres czasowy kontroli :

-lata2012-2014

Zakr es temaĘ czny ko ntroli :

I. Ustalenia ogólno_org anizacyjne

II. Ustalen ia szcze góŁow e :

2. 1 . Kontrola wybrany ch źródeł przychodów
2.2. Kontr ola wybrany ch źr ó deł ko sztów
2.3.Rozrachunki
2 . 4 . W ybr ane zagadnieni a z go spo darki składnikami maj ątkowymi
2.5. Inwentaryzacja
2.6. P ravłidłowośó stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. Inne ustalenia

Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową i wpisano do książki kontroli Jednostki
pod numerem 3.

I. Ustalenia ogólno_organizacyine

1.1. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, zwane dalej ,'Centrum'', jest wojewódzką
samorządową instytucją kultury, prowadzoną wspólnie przez Województwo Śląskie i Miasto
Katowice, działającą w szczególności na podstawie :

1

k ilffiil^



ustawy z dnia 25 października I99I r. o organizowaniu i prowadzenil działalności
kulturalnej (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samotządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 201'3,
poz.596);
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmiwtym ( t. j.: Dz.U. z200I r. Nr 142, poz.

1591 zpóźn. Zm.),

- statutu, który został przyjęty dnia 18 czerwca 20|2 r. Uchwałą Nr IYl22l29l20I2 Sejmiku
Woj ewództwa Śląskiego,

- umowy w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury pn. Śląskie Centrum Wolności i
Solidarności, zawartej w Katowicach dnia 16 grudnia 20lI r. pomiędzy Województwem
Śląskim a Miastem Katowice, zwanej dalej ,,Umową''.

otganizatorami Centrum są: Województwo Śląskie i Miasto Katowice.

Nadzór nad Centrum sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.

W imieniu Miasta uprawnieniaorganizatora wykonuje Prezydent Miasta Katowice.

Centrum posiada osobowość prawną i wpisane jest do rejestru instytucji kultury
prowadzon ego przez Woj ewództwo pod numerem RIK - Cw lŻ2 l I2.

Jedn1łn z zadan Centrum jest prowadzenie ekspozycji, zwanej powszechnie Muzeum Izbą
Pamięci Kopalni Wujek. Przękazano pod ekspozycję budynek stojący obok PomnikaKrzyŻa,
którym opiekuje się Centrum. Ponadto Jednostka zĄmuje się działalnością naukowo-
badawczą, dokumentacyjnąoraz edukacyjną zwykorzystaniem najnowszych technologii.

Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuj e Zarząd w uzgodnieniu
zPrezydentem w'trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej. Dyrektot zarządza Centrum, reprezentuje je na zewnątrz, odpowiada
zacałokształtdziałalności Centrum, wtym zacałośćjego gospodarki finansowej.

Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz
na podstawie planu finansowego Centrum, kierując się zasadą efektywności
ich wykorzystania. Przychodami Centrum są przychody z prowadzonej działalności, w tym
ze sprzedaŻy składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierŻavły składników
majątkowych' dotacje podmiotowe i celowe, środki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych oraz z innych źrodeł. Województwo i Miasto przekazują Cęntrum środki
finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalnościbieżącej w zakresie
realizowanych działafi statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, w formie
dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów rea|izacji inwestycji oraz
w formie dotacji celowej na rea|izację wskazanych zadai i programów. Centrum prowadzi
gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej otazw przepisach dotyczących finansów i rachunkowości.

Centrum nie jest podatnikiem podatku VAT. Jednostka posługuje się numerem NIP
634Ż807298 oraz numerem regon 242866640.
Przedstawiono do kontroli umowę zawartą w dniu 28.03.2012 r. z Alior Bank oddział
w Katowicach. Centrum posiada dwa rachunki bankowe. Rachunek Biznes komfort
o numerze II 2490 0005 0000 4520 1463 5472 oraz rachunek pomocniczy o numerze 56
2490 0005 0000 4600 4819 6099. Do rachunku została wydana równieŻ karta Master Kard
Biznes Debetowa, którą regulowane są zakupy w marketach.

2

/#

Oaź h,ilJ}i^



1.2. w okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze w Centrum pełnili:

- Robert Ciupa - Dyrektor, powołany na to stanowisko uchwałą nr 14771267ilv/2013 Zaruądu
Województwa Śląskięgo z dnia 28.06.2013 r. od 01 .O7.2O13 r. na czas określony do
30.06.2018 r.,

- Wojciech Skwira - p.o. Dyrektora, powołany na to stanowisko z druem 0l.03.2012 r.
na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 55OlI28lIv l20T2 z dnia 0I.O3.2OI2 t.,
na stanowisku p. o. Dyrektora do dnia 30.06.2013 r.,

- Pani Danuta Uzdowska Główna Księgowa, zatrudniona na tym stanowisku
od 12.03.2012 r. w v,ymiarze czasnpracy Yz etatu - zalłęs czynności został podpisany w dniu
12.03.2012 r.

1.3. W okresie objętym kontrolą w Centrum obowiązywały między innymi nw. procedury
doty czące gospodarki fi nansowej j ednostki :

- zaruądzenie nr l5l20l4 Dyrektora Centrum z dnia 10.I0.Ż0l4 r. w sprawie: ptzyjęcia
instrukcji inwentaryzacyjnej w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach
i odwołanie zarządzeniazdnia3I.lŻ.20l3 r. ws. instrukcji inwentaryzacyjnej,

- zarządzenie nr I5l2012 Dyrektora Centrum z dnia 3I.I2.20I2 r. w Sprawie: przyjęcia
instrukcji inwentaryzacyjnej, uchylone zarządzeniem ff 1512014 z dnia 10.10.2014 r.,

- zarządzenie nr I5l2013 Dyrektora Centrum w sprawie: funkcjonowania kontroli zarządczej
w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności z dnia 3I.I2.2OI3 r.,

- zatządzenie nr 612013 Dyrektora Centrum z dnia 08.07.2013 r. w sprawie: Regulaminu
Kontroli Wewnętrznej,

- zarządzenie nr I7l2012 Dyrektora Centrum z dnia 3I.I2.20I2 r. ws. przyjęcia instrukcji
kasowej,

- zarządzenie nr 8l2OI2 Dyrektora Sląskiego Centrum Wolności i Solidarności z dnia
07.O5.2OI2 r. w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w ŚĘskim Cęntrum
Wolności i Solidarności. Zarządzeniem tym ustalono zakładowy plan kont obejmujący:

1) Wkaz kont syntetycznych (księgi głównej), obowiązującą analitykę oruZ opis
funkcjonowania kont i zasady księgowania operacji gospodarczych _ załączniknr I,

2) zasady prowadzenia ewidencji analitycznej na kontach ksiąg pomocniczych _ załącznik
tr2,
3) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania i rozliczania wyniku finansowego -
załączniknr 3,

4) zasady archiwowania i ochrony danych _ załączniknr 4.

Zarządzeniem nr l8l20l4 Dyrektora Centrum z dnia l5.I0.20I4 r. wprowadzono załącznik
nr 5 do ZPK dotyczący częstotliwości i zasad tnwentaryzacji oraz weryfikacji aktywów
i pasywów

Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Comarch
ERP Optima wersja 2014.1.1.834.
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II. Ustalenia szczegółowe

2.1. Kontrola wybranych źródeł prrychodów

Zgodnie z planem finansowym na dzień 3I stycznia 2013 r. przychody Centrum stanowiły
dotacje podmiotowe otaz pozostałe przychody.

Lp. Wyszczególnienię
Plan2013

rok

I 2 5

I PRZYCHoDY oGoŁEM 447 705

1 Przychody ze sprzedażry usług własnych 28 044

2 Dotacj a podmiotowa z budżetu 199 334

2.1
w łm: dotacja podmiotowa
Marszałkowskiego

z Urzędu
199 334

J

Srodki otrzymane od pozostĄch jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
r ealizację zadań bieżący ch
z tego: U rząd Miasta Katowice

r9r 517

6. Pozostałe przychody 28 8r0

Na podstawie rachunku zysków i strat za okres za okres 01.01.2013 r. - 3I.12.2013 t.

stwierdzono, tŻłączna wysokośÓ tozliczonych dotacji wynosiła 403 569,00 zł; w tym dotacja
podmiotowazbudŻetu wynosiła 2I2052,00 zł,natomiast dotacja zUtzędu Miasta Katowice
wynosiła 19l 517,00 zł. Przychody ze sprzedaŻy usług własnych (sprzeduŻ usług
reklamowych) wynosiły 39 444,00 z}, natomiast pozostałe przychody przypadające na ten
okres, związane z amortyzacją otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych wynosiły
52139,50 zł.

1. Narodowe Centrum Kultury przyznało dotację celową w wysokości 30 000,00 zł,
dotacja została przekazana w dniu 26.06.2013 r. na podstawie umowy 2ll20I3lKI.
która została rozliczona dnia II.|2.20I3 r. na podstawie raportu końcowego
z wykonania zadaria. Ze środków NCK zrealizowano zadanie pn. WarsztaĘ
Historyczne w Muzeum Pamięci Kopalni Wujek 1Ścwtss wraz z warsztatami dla
nauczycieli. Projekt byłrealizowany w okresie 01.06.2013 r. do 07.l2.20l3 r.

Narodowe Centrum Kultury w dniu 20.09.2013 t. zawarło z Centrum umowę nr
I001l20l3 na kwotę 5400,00 zł na podstawie' której zlecono Jednostce do wykonania
produkcję e-booka multimedialnego ,,Kopalnia Wujek 13-16 grudnia ]981 r. w
hołdzie Ęm, którzy odeszli za wcześnie."Zgodnie Z umową zadanie naleŻało
zrealizować do dnia 20 grudnia 2013 r. Rachunek nr RNI312013 wystawiony dla
Narodowego Centrum Kultury na kwotę 5400,00 zŁ, data wystawienia 13.l2.20I3 r,
data płatności 27.12.2013 r.; rachunek do umowy I00Il20l3 na kwotę 5400,00 zł.
rozhczony przelewem 23.12.2013 r. (WB 1 18).

2. Fundacja WBK Banku Zachodntego przyznała darowiznę w wysokości 14 000,00 zł.
Proj ekt został poprawnie rczliczony.

3. KZ NSZZ SolidarnośÓ Ruch Wujek przyznała darowiznę w wysokości 400,00 zł.
Przyjęcie darowizny potwierdzono pokwitowaniem z dnia20.08.2013 I. otaz ujęto w
raporcie kasowym.
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4. Na rok 2013 zawarto umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. na usługi
reklamowe o wartości: 28044,00 zł, które kompensowały się z kosztami mediów
ponoszonymi przez Centrum rLa tzecz KHW oraz dodatkową umowę na usługi
reklamowe na kwotę 6000,00 zł.

W dniu I2 grudnia 2012 r. zawarto umowę pomiędzy Katowickim Holdingiem Węglowym
S.A. (dalej KHW) a Centrum. Przedmiotem umowy były usługi reklamowo-marketingowe
świadczone na rzeaz Zamawiającego przez Wykonawcę na i w obiekcie Centrum w okresie
od 1 styczniaZ)|3 r. do 31 grudnia 2013 r. W ramach rcalizacji usług reklamowych Centrum
zobowiązało się do reklamy i promowania KHW S'A. poprzez: umieszczenie banera
reklamowego KHW na budyŃu Muzeum, utlieszczenie banera wewnątrz budyttku oraz
umieszczenie logo KHw S.A. na stronie internetowej Muzeum. Strony ustaliły, Że
wynagrodzenie dla Centrum wyniesie 2337,00 zł ibędzie płatne co miesiąc w terminie 30 dni
od daty otrzymania rachunku.

Kontroli poddano rachunki wystawiane przez Centrum dla Katowickiego Holdingu
Węglowego oraz ich rozliczenie w roku 2013. W tym okresie dokonywane były wzajemne
kompensaty zobowiązan i naleŻności, które zostały opisane w punkcie 2.2 niniejszego
protokołu. Weryfikacj i poddano :

. Rachunek nr RA/ll20I3, data wystawienia 15.01 .2013 r, data płatności 14.02.2013 r.;
rozliczony kompensatą nr DWP/ 13 50 l20 13 l I93 z dnia 0 l .02.20 13 r.,

. Rachunek nr RA/2l20l3, data wystawienia28.02.2013 r, data płatności 30.03.2013 r.;
rozliczony kompensatą nr DWP/I350l2013l404 z dnia 08.03.2013 r.,

. Rachunęk nr RA/3l20I3, data wystawienia29.03.20l3 r, data płatności 28.04.2013 r.;
rozliczony kompensatą nr DWP/I350l20l3l660 z dnia 18.04.2013 r.,

. Rachunek nr RA/4 l20I3 , data wystawi enia 29 .04.2013 r, data płatno ści 29 .05 .20 1 3 r. ;

rozliczony kompensatą nr DWP/I350l20I3l722 z dnia 02.05.2013 r.,
. Rachunek nr RA/5l20l3, data wystawienia29.05.20l3 r, data płatności28.06.2013 r.;

rozIiczony kompensatą nr DWP/l350l20I3l932 z dnia 04.06.2013 r.,
. Rachunek nr RA/6|20I3, data wystawienia27.06'2013 r' data płatności 27.07.2013 r.;

zapłacony przez KHW przelewem w dniu 29.07.2013 r. (WB 62)
. Rachunek nr RA/7l20I3, data wystawięnia29.07.2013 r, data płatności 28.08.2013 r.;

rozliczony kompensatą nr DWP/I350|20I3|I351 z dnia 20.08.2013 r.,
. Rachunek nr RA/8 l20I3, data wystawienia 29.08 .2013 t, data płatności 28.09.2013 r.;

rozIiczony kompensatą nr DWP/1350l20|3l1505 z dnia 12'09.Ż0l3 r.,
. Rachunek nr RA/9|20I3, data wystawieniaZ7.09.2013 r, data płatności 27.10.2013 r.;

rozliczony kompensatą nr DWP/I350|20I3|I657 z dnia 10.10.2013 r.,
. Rachunęk nr RA/l0l20I3, data wystawięnia22.10.2013 r., datapłatności2I.II.20I3

r.; na kwotę 6000'00 zł; umowa z dnia 27.09.Ż013 r. nr eRU50l302522; zapŁacony
przez KHW przelewem w dniu 22.11.2013 r. (WB nr 100).

. Rachunek nr RNII|2}I3, data wystawienia 30.10.2013 r, data płatności 29.Il.20l3
r.; zapłacony przelewem w dniu 05.I2.Ż0I3 r. (WB 108)

. Rachunek nr RNl2l20l3, data wystawienia27.IL20I3 r, data płatności 27.12.2013
r.; zapłacony przelewem dnia} styczniaZ\lŁ t.

. Rachunęk nr RNI4|20I3, data wystawienia 23.12.2013 r, data płatności 22.0l.2013
r.; zapłacony 31.01 .Ż014 r.

Na koniec roku pozostało do zapłaty 4674,00 zł, przy czym przelew za rachunek nr
R&l2l20l3 na kwotę 2337,00 zł wpłyn$ 2 stycznia 2014 r. Na potwierdzenie powyŻszego
okazano do kontroli wyciąg bankowy nr 1 z dnia 02.01.2014 r. Kolejny rachunek nr
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RNI4|20I3 na kwotę 2337,00 zł Katowicki Holding Węglowy zapłacił dnia 3T.0I.20l4 r
(WB nr 11)

2.2. Kontrola wybranych źródeł kosztów

Zgodnie z uchwałą Nr 3l72l203fivD0I2 Zarządu WojewódŹwa z 13 listopada 2012 r.

w sprawie ptzyjęcia projektu uchwały budzetowej Województwa Ślqskiego na 20] 3 rokkwota
wydatków uchwalonych dla Centrum wyniosła l99 334,00 zł z przeznaczeniem na dotację
podmiotową ta działalnośó. Uchwałą nr IYl29l4lŻ0I2 z dnia 20 grudnia 2012 r. Sejmik
WojewódŹwa Śląskiego uchwalił dla Centrum budzęt Ia rok 2013 w wysokości
l99 334,00 Zł. Plan finansowy Centrum na rok 2013 zaĘadaŁ budzet ogółem w wysokości
4I8 955,00 zŁ:

Dotacj a podmiotow a z U rzędu Marszałkowskiego I99 33 4,00 zł.
Środki otrzymane zIJrzęduMiasta Katowice I9I 5I1,O0 zł.

Zgodnie z $ 2 pkt.6 umowy dotyczącej prowadzenia wspólnej instytucji kultury pn. Śląskie
Centrum Wolności i Solidamości dofinansowanie z UM Katowice wynosi 49Yo ogóInego
dofinansowania.

Wydatki budżetowe w 20l'3 r.
Plan wydatków budżetolvych z dnia3l stycznia 2013 zakładał:

KOSZTY

obce

- osobowe

i inne świadczenia
- składki na
- składki na Fundusz
- ulne

Ko finansowe
-o

u
a

- tlne
Pozostałe

Kolejne zmiany planu finansowego były wprowadzane zarządzeniem dyrektora Śląskiego
Centrum Wolności i Solidarności Ia podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej,
przyjętego Zarządzeniem nr 612013 Dyrektora Centrum oraz Uchwały Zarządu WojewódŹwa
Śląskiego.
W dniu 13.02.2014 r. Centrum złoŻyło do Wydziału Kultury sprawozdanie z wykonania planu
finansowego za20l3 r.
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W toku kontroli ustalono na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego za okres
01.0l-2013 - 3I.12.2013 w dniu 28.02.2014 r., iŻ największą pozycję kosztów stanowią
wynagrodzenia osobowe (287003,63 zł) otaz lbezpieczenia społeczne (62267,3I zł)
i Fundusz Pracy (5398,09 zł), wysokość innych świadczeń na tzecz pracowników wynosi
8408,02 zł. Wysokość opłat za mateiały i energię wynosiła 42907,58 zł, natomiast koszt
amortyzacji wyniósł 37 677,50 zł, a usŁug obcych 78226,5I zł. Wynagrodzenia z tytllłu
umów cywilno-prawnych zarok 2013 wynosiły 83 090,80 zŁ.

Zarząd WojewódŹwa Śląskiego uchwałą nr 22851287llvl2OI3 z dnia 8 paździemika2Ol3 r.

dokonał zmian w budżecie Województwa polegających m.in. na zwiększęniu dotacji
podmiotowej na działalność Centrum o kwotę 3 218,00 zŁ z przeznaczeniem na zakup
reflektora.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą tlr 2904l3O2lIYl2O13 z dnia 23 grudnia zwiększył
dotację podmiotową na działalnośÓ Centrum o kwotę 9 500,00 zł z przeznaczeniem na
wykonanie wystawy pt.,,Kopalnia strajkuje... Strajk i pacyfikacja KWK Wujek 13-16
grudnia 1981'' w systemie rool-up oraz zorganizowanie spotkań wigilijnych dla zasłuŻonych
członków stowarzy szeń kombatanckich.

Na podstawie Uchwały nr 2553l296lIvl2OI3 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia
I9.ll.20I3 r. w Sprawie przyjęcia wzorv rozliczania dotacji podmiotowej dla instytucji
kultury, dla których otganizatorem lub współorganizatoręm jest Samorząd Województvła
Śląskiego, zgodnie z Zaruądzeniem Dyrektora Centrum wprowadzono konta analityczne
pierwszego stopnia na kontach grupy 5, w podziale ze względu na źródło finansowania:

a) Konta 500-01, 502-0I dotyczą kosztów sfinansowanych z dotacji podmiotowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;

b) Konta 500-02,502-02 dotycząkosztów sfinansowanychz dotacji podmiotowej Miasta
Katowice;

c) Konta 500-03, 502-03 dotycząkosztów sfinansowanych ze środków własnych;
d) Konta następne z rozszerzeniem 5-04 itd. w zaleŻności od pozyskania innych fuódeł

finansowania.
Centrum pozyskuje również i wydatkuje środki zinnych źródeł. Centrum otrzymało środki na
podstawie umowy darowizny nr 33/BAM/20I3 z dnia 13.03.2013 r. zawartej z Fundacją
Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie Z ptzeznaczeniem na ręalizację zadania
w zakresie opisanym we wniosku grantowym ,,Bank Ambitnej Młodzieży" w wysokoŚci
14 000,00 zł. Kwota została ptzelana na rachunek Centrum w dniu 18.04.2013 r. (WB nr 28
z dnia 18.04.2013 r.)

Centrum realizuje swoje zadania statutowe na podstawie umów o współpracy z innymi
jednostkami oraz prowadzibieŻącą działalnośó zgodną z przyjętym statutem.

Kontroli poddano realizację umowy o świadczenie pomocy prawnej zawartej w dniu 10
marca 2012 f. pomiędzy Centrum a Panią Justyną Habczyńską-Pilarek prowadzącą
działalnośÓ gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Habczyńska-Pilarek,
na podstawie której wykonawca przyjął do realizacji świadczenie pomocy prawnej na rzecz
Zamawiającego. Do pov'yŻszej umowy sporządzono Aneks nr I zdniaZ7 grudnia 2012t.,na
podstawie którego ptzedłuŻono czas trwania umowy o kolejny rok do dnia 31 grudnia Ż0I3 r.
Z tyĄ:/u świadczenia pomocy prawnej wykonawca ottzymywał miesięczne wynagrodzenie
ryczałtowe \ vYsokości 500,00 zł netto.
W toku kontroli ustalono, iz faktury za obsługę prawną wystawiane są zgodnie z zawartą
umową na koniec kazdego miesiąca z 14 dniowym terminem płatności' W trakcie roku
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płatności nie są wykonywane w terminie wynikaj ącym Z umowy. W toku kontroli
przedłożono wyjaśnienia zŁoŻone przez Panią Justynę Habczyńską-Pilarek odnośnie
ptzekłoczenia terminu zapłaty faktur, które zostało spowodowane dostarczenięm do Centrum
faktur po ich terminie płatności. Ponadto Kancelaria Radcy Prawnego złoŻyła oświadczenie,
iŻ zrzeka się odsetek za opóźnienie w zapłacie faktur. ostatnia faktura z dnia 30.12.201,3 r.

została zapłacona przelewem w tym samym dniu, tj. ostatnim dniu roku budżetowego
30.12.2013 r.

oświadczenie zŁoŻone w powyższej kwestii ptzez Panią Justynę Habczyńską Dyrektorowi
Centrum stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Ponadto kontroli poddano nw. dokumenty:
. faktura nr I0l12l20I3 z dnia l2.I2.20I3 r. za kwotę 860,00 zł za zakup szĄ aktowej'

termin płatności I9.l2.20I3 r. Płatność została uregulowana przelewem w dniu
I7.I2'20I3 r. Szafa została wpisana do księgi inwentarzowej pod numerem kolejnym
92 w dniu 12.12.2013 r., nadano nr inwentarzory WlI07lI2l20I3.

. faktura VAT nr 03I4lI3lFvS z dnia 3I.l0.20I3 r. za zakllp reflektora na kwotę
32I7,I9 zł. Fakturę zapłacono przelewem w dniu 30.10.2013 t. Zakup ręflektora
zostaŁ odnotowany w księdze inwentarzowej w dniu 3I.I0.20I3 f. pod ff
wlr02lr0l20r3.

. faktura VAT nr 7212013 z dnia 28.06.2013 r. za zakup inwentaryzacji budowlanej
Centrum na kwotę 4 551,00 zł. Tetmin płatności 12.06.2013 r. Płatnośó została
dokonana w dniu 28.06.2013 r. (WB m 5I z dnia28.06.2013 r.).

Raporty kasowe
Poddano kontroli raporty kasowe za okres od 01.2013 r. do 02.13 r. Kolejne raporty zostały
ponumerowane. Do raportów zostały doŁączone załączniki KP, KW. Saldo stanu kasy
przenoszone jest prawidłowo i jest zgodrLe ze stanem poprzedniego raportu. Gotówkowo
regulowano nieznaczne zobowiązania:. materiały biurowe, badania lekarskie, znaczki
pocztowe oraz delegacje.

Delegacie
Kontrolą objęto wszystkie delegacje za rok 2013:
- Delegacja specjalisty do Gliwic w dniu 1L07.2013 r. nr 112013 w celu odbycia szkolenia w
Starostwie Powiatowym. Do delegacji załączono bilety na kwotę 10,00 zł. Celem odbycia
vłyjazdu pobrano zaliczkę w wysokości 50,00 zł; zvłrócono 40,00 zł. Zaliczka została pobrana
zkasy, co potwierdzaraport kasowy z dnta 10.07.13 r. na podstawię KW 36113, a następnie
została zwrócona w dniu IŻ.07.l3 r. co potwierdza raport kasowy nr 39l20I3 na podstawie
I<P 124 I 13 . Rozliczono PK nr 3 1 1 w dniu 12.07 .2013 r.,

- Delegacja specjalisty do Gliwic; polecenie wyjazdu słuzbowego nr 2lŻ0l3 w dniach 26.09-
27.09.2013 r. w celu uczestnictwa w Konferencji Podsumowującej Projekt Regionalny
System Informacji Kulturalnej. Rozliczono PK nr 436 z dnia 30.09.2013 r. Stwierdzono,iŻ za
przejazd pociągiem delegowana zapłaciłałącznie 10,00 zł i taka kwota została wskazana na
druku rozliczenie delegacji w pozycji do wypłatylzwrotu. Koszt delegacji został wypłacony w
gotówce, co potwierdzaraport kasowy nr 4Il20I3 z dnia30.09.2013 r. (nr KW46|I3).

- Delegacja Dyrektora do Szczecina w celu otwarcia wystawy Kopalnia Strajkuje oraz
wygłoszenia prelekcji dla uczniów w dniach od I2.l2.13 r. do dnia I4.I2.|3 r. nr polecenia
wyjazdu słuzbowego 3l20I3. Rozliczono na podstawie rachunku kosŹów podróŻy w dniu
I7.I2.I3 r. kwotę 69,00 zł za dojazdy oraz kwotę 90,00 zł za diety. Delegowany pobrał
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zaliczkę w wysokości 150,00 zł; po dokonaniu rozliczenia pozostało do wypłaty 9,00 zł.
Wyjazd księgowo rozliczono na podstawie druku PK nr 568 na kwotę 159,00 zŁ. Pobranie
zaliczki zostało ujęte w raporcie kasowym nr 55l20I3 w dniu II.I2.I3 r. na kwotę 150,00 zł
(KW 55/13), rozliczenie zaliczki nastąpiło również gotówkowo, co zostało odnotowane w
raporcie kasowym w dniu 17.I2.20I3 r. wypłacono kwotę 9,00 zł na podstawie KW 57lI3.
Zakttpiono bllet przez Internet w dniu II.12.20I3 r. na wagon sypialny I klasy do Szczecina
na kwotę 380,00 zł. Povłyższy zakup został rcz|iczony fakturą nr eICIl2013l397I87 z dnia
IL12.20I3 r. Bilet zapŁacono przelewem co potwierdza wyciąg bankowy nr II2 za okres
11.12.2013 r.

Ubezpieczenia oraz podatki
Centrum ponosi koszty związane z utrzymaniem Muzeum oraz ubezpieczeniem. Kontroli
poddano wybrane dokumenty:
- podatek od nięruchomości uiszczany jest miesięcznie w wysokości 691,92 zł. koz|iczany
jest na podstawie PK. W dokumentacji znajduje się potwierdzenie dokonania płatności na
rachunek UM Katowice,
- ubezpieczenie mienia; przedstawiono do kontroli polisę ubezpieczeniową nt 1057134
zawartą na okres od 13.06.2013 r. do 12.06.2014 r. Ubezpieczenie zostało za'warte na kwotę
1 131 100'00 zł. Składka wyniosła 3952,00 zł. Tetmin płatności w dniu 28.06.2013 r. Polisa
została opłacona przelewem w dniu 26.06.2013 r. (WB tr 49 z dniaŻ6.06.2013 r.).
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; polisa nr TPP 24071464.
Ubezpieczenie zaularto na dzień 31.08.2013 r. jako ubezpieczenie zbiorowe na sumę
ubezpieczenia 50 000,00 zŁ. Pov,ryższą polisą ubezpieczono imprezę pn. ,,Gry i zabawy w
rocznicę porozumień sierpniowych''. Składka w wysokości 68,00 zł pŁatna do dnia
30.08.2013 r. ZapŁacono w terminie w dniu 29.08.2013 r. (WB nr 70 z dnia 29.08.2013 r.).

Umowv z KHW
W toku kontroli stwierdzono,iŻ z Katowickim Holdingiem Węglowym zawarto dwie umowy.
W dniu 13.06.2012 t. za'warto umowę pomiędzy Katowickim Holdingiem Węglowym S.A.
Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Wujek'' a Śląskim Centrum Wolności i Solidarności.
Przędmiotem rrmowy jest zapewnienie kompleksowej usługi związanej z zabezpieczeniem
budynku Centrum w oświetlenie, ogrzewanie i k|imatyzację pomieszczeń, dostawę wody
pitnej, odprowadzanie ścieków, usługę związaną z ochroną i monitoringiem budynkl oraz
zabezpieczeniem przeciwpoŻafowym. Świadczeniodawca wykorzystuje własne sieci, do
których podłączony jest budynek Muzeum. Miesięczna kwota za świadczone usługi jest
płatna do ostatniego dnia kaŻdego miesiąca, którego dotyczy na podstawie wystawionej
faktury VAT. Umowa zostałazawartana okres od dnia 0l.06.2012 r. do dnia 3l.I2.20I2 r.

Zgodnie z zawartą umową KHw wystawiał faktury dnia 1l każdego miesiąca lub w
najb|iŻszym dniu roboczym. Dokumenty finansowe były rozliczafle ptzez Holding na
podstawie kompensaty za świadczonę usługi ręklamowe, które zostały szczegóŁowo opisane
w pkt 2.I niniejszego protokołu.
KHW Katowice ptzesyłał do Centrum potrącenie wzajemnych należności i zobowiązan i w
oparciu o treśÓ przepisu 498 i następnych Kodeksu Cywilnego dokonywał potrąceń swoich
należności i zobowiązan na koniec kazdego miesiąca wskazując po jednej stronie należności
KHW a po drugiej zobowiązania KHW, które wynosiły 2337,00 zł.
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w lipcu 2013 t. zostaŁo obciązone odsetkami w
wysokości 97,I5 złPtzez Katowicki Holding Węglowy.
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W roku 2013 Katowicki Holding Węglowy przesyłał do Centrum dokumenty o potrąceniu
wzajemnych nalezności i zobowiązuhw okręsie od stycznia do maja 2013 roku, dokonywano
księgowań na podstawie dostarczonego dokumentu. W tym okresie Jednostka nie była
informowana, że księgowania w Katowickim Holdingu Węglowym dokonywano z datą po
terminie płatności. Po otrzymaniu noty natychmiast zostaŁa zapłacona bieŻąca faktura. Po
rozmowach z przedstawtcielem Holdingu ustalono, Że potrącenia będą księgowane
z odpowiednią datą. W związku z pov,ryŻszym do listopada 2013 r. były księgowane
kompensaty. W roku 2014 ponovłnie zrezygnowano z kompensat. W dniu 18 lipca 2013 roku
wystosowano pismo o umorzenie odsetek do Katowickiego Holdingu Węglowego, jednakże
nie otrzymano odpowiedzl

Dyrektor Centrum złożył wyjaśnienia dotyczące noty odsetkowej, które stanowią zalącznik
nr 2 do protokołu.
Uwierzytelniona kserokopia noty odsetkowej NONlI350lI3l00l83 z dnia 30.06.2073 r. oraz
pisma ws. umorzenia naliczonych odsetek oraz wydruki z ewidencji księgowej konta 20l-58
za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 oraz konta 200-58 za okres 01.01.2013 do 31.12.2013
stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Umowv cvwilno-prawne oraz zobowiazania publiczno-prawne

- umowa zlecenia zawarta w dniu 29 marca2013 nr 2|20I3NZ pomiędzy Centrum a Panem
Krzysztofem Pluszczykiem. Na podstawie umowy zleceniobiorcaprzyj$ do wykonania m.in.
czynności związane z prowadzeniem lekcji historycznych oraz oprowadzania zwiedzających
po Centrum. Wynagrodzęnie miesięczne ustalono na kwotę 1337,00 zł. Umowa zostaŁa
zawarta na okres od dnia 01.04.2013 r. do dnia 30.04.2013 r. Wynagrodzęniejest płatne w
terminie 7 dni po protokolarnym odbiorze robót.
- umowa zlęcenia za-warta w dniu 30 kwietnia 2013 nr 7|20I3NZ pomiędzy Centrum a
Panem Krzysztofem Pluszczykiem. Na podstawie umowy zleceniobiorca przyjął do
wykonania czynności związane z prowadzeniem lekcji historycznych oraz oprowadzania
zwiedzających po Centrum. Wynagrodzenię miesięcznę ustalono na kwotę 1337,00 zł.
Umowa zostałazawarta na okres od dnia 01.05.2013 r. do dnia 3l.05.Ż0I3 r. Wynagrodzenie
jest płatne w terminie 7 dni po protokolarnym odbiorze robót.
- umowa z|ecęnia zawarta w dniu 31 maja 20I3r. nr 1I|20I3NZ pomiędzy Centrum a
Panem Krzysztofem Pluszczykiem. Na podstawie umowy zleceniobiorca przyjąŁ do
wykonania czynności związane z ptowadzeniem lekcji historycznych otaz oprowadzania
zwiedzającvch po Centrum. Wynagrodzenie miesięczne ustalono na kwotę 1337,00 zł.
Umowa została zawarta na okres od dnia 0I.06.2013 r. do dnia 3I.07.2013 r. Wynagrodzenie
jest płatne w terminie 7 dni po protokolarnym odbiorzę robót.
- umowa zlęcęnia zawarta w dniu 31 lipca 2013 nr 17|20I3NZ pomiędzy Centrum a Panem
Krzysztofem Pluszczykiem. Na podstawie umowy zleceniobiorca przyj$. do wykonania
czynności związane z prowadzeniem lekcji historycznych oraz oprowadzania zwiedzających
po Centrum. Wynagrodzenie miesięczne ustalono na kwotę 1337,00 zł. Umowa została
zaularta na okres od dnia 01.08.2013 r. do dnia 3I.12.2013 r. Umowa nie określa w jakich
terminach będzie wypłacane wynagrodzenie.
Zgodnie z v'ryjaśnieniami Dyrektora Centrum harmonogram ptacy konkretnych
przewodników ustalany jest z Dyrektorem ustnie w ostatnim tygodniu kazdego miesiąca i
uza|eżnionv jest on od ewentualnych potrzeb gtup przybywających z innych części Polski.

Okazano do kontroli rachunki oraz deklaracje ZUS DRA, RCA, RZA, RSA za miesiąc
kwiecień 2013 t. Centrum zg}aszaŁo do ubezpieczenia 10 osób. Łączna kwota zobowięania
do zapłaty ztyioilu składek ZUS wynosiła 9006,90 zł. PowyŻszakwota została ztealizowarn
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ze środków Urzędu Miasta w Katowicach w wysokości 5629,4I zł, natomiast zę środków
Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3377,49 zł.
PanKrzysztof PluszczykprzedłoŻył rachunek do umowy zleceniazamiesiąc kwiecień w dniu
30 kwietnia 2013 r. zgodnie Z umową zlecetie nr 2l20I3lUZ. Wynagrodzenie zostało
wypłacone przelewem w dniu 30.04.2013 r. (WB nr 31) w wysokości 1000,67 zł. Zaliczkana
podatek dochodowy od osób ftzycznych wynosi 79,00 zł. Poddany kontroli rachunek
wystawiony przęz Pana Krzysztofa Pluszczyka został rozliczony w deklaracji RCA nr
01.04.2013 z kodem zlecenia 041 110, wskazano podstawę wymiaru składki zgodną z umową
w wysokości 1337,00 zł. od powyŻszego wynagrodzenia naliczono składki: emerytalne'
rentowe, wypadkowe, zdrowotne. Łączna wysokość składek odprowadzana od miesięcznego
vłynagrodzenia Pana Krzysztofa Pluszczyka wynosi 500,53, w tym składki potrącane
zwynagrodzeniawynoszą 25I,33 zł asl<ładki płacone pIzez płatnika 243,20 zł.

Przelew składek do ZUS został dokonany w dniu 10.05.2013 r. Zgodnie z vłyciągiem
bankowym z dnia 10.05.2013 r. nr wyciągu32 przelano na konto ZUS 83 kwotę 6819,65 zł,
na konto 78 kwotę 7761,47 zł oraz na konto 73 kwotę 425,79 zł.W tym samym dniu przelano
róvłnieŻ na konto I US Katowice zaliczkę na podatęk dochodovYy od wynagrodzeń PIT-4 w
wysokości 1606,00 zł. Podatek dochodowy został zapłacony zę środków Urzędu
Marszałkowskiego w kwocie 688,00 zł, a ze środków Urzędu Miasta Katowice pokryto
kwotę 923,00 zł. W toku kontroli stwierdzono, iŻ zobowiązania publiczno-prawne za miesiąc
kwiecień 2014 t. zostały zapŁacone w wymaganym terminieiw naleŻnych wysokościach.

okazano do kontroli rachunki oraz deklatacje ZUS DRA' RCA, RZA, za miesiąc maj 2013 r.
o numerze 02.05.2013 (korekta). Centrum zgłaszało do ubezpieczenia 4 osoby. Łączna kwota
zobowiązania do zapłaĘ z tytlilu składek na ZUS wynosiła 6744,19 zł. PovłyŻsza kvłota
zostaŁaztealizowana ze środków Urzędu Miasta w Katowicach.

Pan Krzysztof Pluszczyk ptzedłoŻył rachunek do umowy zlecenia za miesiąc maj w dniu
3I.05.2013 r. zgodnie Z umową zlecenie 7|20I3NZ. Rachunek został sprawdzony oraz
zatwierdzony do wypłaty dnia 31.05.13 r. Wypłacono wynagrodzenie przelewem dnia
03.06.2013 r. w wysokości 1000,67 zł (WB nr 40) i w związku z povłyŻszym zostało ono
rozliczone w deklaracji za miesiąc czerwiec.

Przelew składek do ZUS za miesiąc maj został dokonany w dniu 13.06.2013 r. Zgodnie
zwyclągiem bankowym z dnia 13.06.2013 r. nr wyciągu 45 ptzelano na konto ZUS 83 kwotę
5 108,25 zł, na konto 78 kwotę 1243,62 zł oruz na konto 73 kwotę 392,32 zł. W tym samym
dniu przelano równieŻ na konto I US Katowice zaliczkę na podatek dochodolYy od
wynagrodzeń PIT-4 w wysokości 1381,00 zł. Podatek dochodowy w kwocie 1182,00 zł został
uregulowany ze Środków Urzędu Miasta w Katowicach, natomiast pozostała kwota 203,00 zł
ze środków dotacji podmiotowej Urzędu Marszałkowskiego.
W toku kontroli stwierdzono, iŻ zobowiązania publiczno-prawne za miesiąc maj 2014 r.

zostały zapłacone w terminie i w należnych wysokościach.

okazano do kontroli rachunki oraz deklaracje ZUS DRA, RCA, RZA, za miesiąc czerwiec
2013 r. Centrum zgłaszało do ubezpieczenia 10 osób. Łączna kwota zobowiązania wobec
ZUS do zapŁaty wynosiła 1063l,99 zł.
PanKrzysztof Pluszczyk przedłożył rachunek do umowy zleceniazamiesiąc czerwiec w dniu
28.06.2013 r. zgodnie Z rrmową zlecenie nr II|2013NZ. Za|iczka na podatek dochodowy od
osób ftzycznych wynosi 79,00 zŁ. Rachunek został sprawdzony pod względem
metytotycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzony do wypłaty w dniu 28.06.2013 r.
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wrLagrodzenie zostało wypłacone przelewem w dniu 28.06.2013 r. w wysokości 1000,67 zł
(wB 51). Poddany kontroli rachunek wystawiony przęzPanaKrzysztofa P|uszczyka został
rozliczony w deklalacji RCA nr 0I.06.2013 z kodem zlecenia 041110, wskazano podstawę
wymiaru składki zgodną z umową w wysokości 1337,00 zł za dwa miesiące w wysokości
2674,00 zł. od povłyŻszego wynagrodzęnia naliczono składki: emerytalne, rentowe,
wypadkowe, zdrowotne. Łączna wysokość składek odprowadzona od dwumiesięcznego
vły nagr o dzeni a P ana Kr zy sztofa Pllszczyka wyno s i I 0 0 I,0 5 zŁ.

Przelew składek do ZUS został dokonany w dniu 10.07.2013 r. Zgodnie z wyciągiem
bankowym z dnia 10.05.2013 r. nr wyciągu 56 przelano na konto ZUS 83 kwotę 8002,43 zł,
na konto 78 kwotę 2175,50 zł oraz na konto 73 kwotę 454.09 zł. Povłyższa kwota
zobowiązania została ztealizowana ze środków Urzędu Miasta w Katowicach w wysokości
3257,l2zŁ, ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5840,55 zł, natomiast ze
środków przekazanychprzezNarodowe Centrum Kultury 1534,32 zł.w dniu 17.07.2013 nr
wyciągu 58 przelano na konto I US Katowice zaliczkę na podatek dochodowy od
wynagrodzeń PIT-4 w wysokości 1906,00 zł. Podatek dochodowy został zapłacony ze
środków Urzędu Miasta Katowice w kwocie 531,00 zł, z dotacji podmiotowej Urzędu
Marszałkowskiego w kwocie Il44,00 zł, natomiast z dotacji Narodowego Centrum Kultury
237,00 zł.
W toku kontroli stwierdzono, iŻ zobowiązania publiczno-prawne za miesiąc czerwiec 2014 r.
zostaŁy zapŁacone w terminie i w należnych wysokościach.

W wyniku kontroli stwierdzono:
dowody księgowe spełniały wymogi prawidłowego dowodu księgowego określone
w ustawie z dnia 29 vłrześnia 1994 r. o rachunkowości (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 330
zpóźn. zm.),
dowody księgowe sprawdzane były pod względem legalności, celowości i gospodarności
orazpodwzględem formalno-rachunkowym i merytorycznymprzezupoważnione osoby,

- dowody księgowe zatwiętdzarte były do wypłaty ptzęz Głównego księgowego i Dyrektora
Centrum,
raporty kasowe będące ńiorczym dowodem księgowym' który pozwala na kontrolę
zgodności faktycznego stanu gotówki ze stanem ewidencyjnym i w którym dowody
ŹródŁowe ujmowane są pojedynczo i oznaczone liczbą porządkową, pod jaką dowód jest
ujęty w raporcie, sporządzane były zgodnie z przepisem art. 20 ust 3 pkt. 1 ustawy
z29 vłrześnia 1994 r. o rachunkowoŚci.

2.3.Rozrachunki
Należności - 2012 r.

Należności na dziefi 3I.I2.20I2 r. wynikające z ęwidencji księgowej wynosiły 2.368,00zł,
w tym:
- 2.214,00 zf' - naleŻności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy (saldo Wn
konta 200 

',Rozrachunki 
z odbiorcami''); na kwotę tą składała się należnośó wynikaj ąca z

faktury rlr IllZlZIIZlFA z dnia}I.I2.20l2 r. zterminem płatności do 20.0l.2013 r.

- 154,00 zł _ saldo Wn konta 20I-40 (kontrahent - Nestle Waters Polska S. A.) _ kaucja za
butle.
Kwota należności vłykazana w bilansie była zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej.

Sprawozdanie kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansolvych Rb-N
wg stanu na koniec IV kwartału roku 2012 zostało sporządzone i ńoŻonę do Urzędu
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Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wymaganym terminie. Wykazana w nim
kwota należności była zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz Z danymi
wynikającymi z innych dokumentów jednostki.

Zobowiazania-2012 r.

Zobowiązania na dzien 3l.I2.20l2 r. wynikające z ewidencji księgowej wynoslły II,77zł,
w tym:
- 0,0l zł - saldo Ma konta Ż0l-40 (kontrahent - Nestle Waters Polska S. A.),
- 1l,76 zł _ saldo Ma konta 249-2 - rozrachunki z tytlilu dotacji zUrzędem Marszałkowskim
w Katowicach.
Wg bilansu sporządzonego na dziefi3lJ2.20l2 r. Centrum posiadało zobowiązaniawłącznej
wysokości II,77zł.

Tym samym stwierdza się, iŻ kwota zobowiązań wykazana w bilansie jest zgodna z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej.

W wymaganym terminie złoŻono do Urzędu kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie
zobowiązan wg tytułów dłużnych orazporęczeń i gwarancji za IV kwartał 2012 roku.

Należności _ 2013 r

Nalezności na dzień 3I.I2.20I3 r. wynikające z ewidencji księgowej wynosiły 4.740,00zł'
w tym:
- 4.6]4,00 zł - naleŻności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy (saldo Wn
konta 200 ,,Rozrachunki z odbiorcami"); na kwotę tą składały się należności wynikające
zfaktur nr RN12|20I3 z dnia 27.II.20I3 r. (2.337,00zł) oruz nr RNI4|20I3 z dnia
23.12.2013 t. (2.337,00 zł) wystawionych ptzez Centrum na Katowicki Holding Węglowy
S.A.,
- 66,00 zł _ saldo Wn konta 20l-40 (kontrahent _ Nestle Waters Polska S. A.) - kaucja
zabutle.
Kwota należności wykazana w bilansie była zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej.

Sprawozdanie kwartalne o stanie należności orazwybranych aktywów finansowych Rb-N wg
stanu na koniec IV kwartału roku 2013 zostało sporządzone i złożonę do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wymaganym terminie. Wykazarta w nim
kwota należności była zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz z danymi
wynikaj ącymi z innych dokumentów jednostki.

Zobowiazania-2013 r.

Zobowiązartianadzien3l.I2.20l3 r. wynikające z ewidencji księgowej wynosiły 2.25I,69 zł,
w tym:
- 85l,69 zł _ zobowiązania z tyiilu dostaw do 12 miesięcy, w tym:

o 47,39 zł - saldo Ma konta 20I-40 (kontrahent _ Nestle Waters Polska S. A.),
o 97,I5 zł - saIdo Ma konta 201-58 (kontrahent _ Katowicki Holding Węglowy S. A.),
o 615,00 zł - saldo Ma konta 201Ą1 (kontrahent - Kancelaria Radcy Prawnego),
. 92'15 ń _ saldo Ma konta 301 (kontrahent _ Poczta Polska S. A.)

- 1.400,00 zł_ saldo Ma konta 229 - składki ubezpleczenia zdrowotnego.

ź-\\ił[\Ę
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Wg bilansu sporządzonego na dzięń3I.I2.20I3 r. Centrum posiadało zobowiązaniaw łącznej
wysokości 2.25I,69 zł.

Tym samym stwierdza się, iż kwota zobowiązań v,rykazana w bilansie jest zgodna z danymi
wynikaj ącymi z ewidencj i księgowej.

W wymaganym terminie złożono do Urzędu kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie
zobowiązafiwg tytułów dłuŻnych orazporęczeń i gwarancji za IV kwartał 2013 roku.

2.4. W ybrane za ga dn ienia z go spo d a rki skła dnikami m aj ątkowymi
Ewidencja szczegóŁowa jest prowadzona do konta 010 ,,środki trwile" w powiązaniu
z odpisami umorzenio!\ymi (amortyzacyjnymi) ujmowanymi na koncię 070 ,,umorzenie
środków trwałych'' na kontach analitycznych. Analityka grupuje środki trwałe wg grup
rodzajowych Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych oraz odpowiednio na kontach
anality cznych umorzeni a.

Ewidencja szczegółowa wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest do konta 020

,,Wartości niematęrialne i prawne'', w analogiczny sposób jak do środków trwałych, w
powiązaniu z odpisami umorzeniowymi (arnortyzacyjnymi) ujmowanymi na koncie 060

,,IJmorzenie wartości niematerialnych i prawnych''.
Dla niskowartościowych składników od 100,00 do 3.500,00 zł prowadzonajest ewidencja
pozabilansowa iloŚciowo w zbiorze zavńetĄącym przychody, tozchody i stany
poszczególnych rodzajów tych składników. Urządzeniem księgowym jest księga
inwentarzowa.

2.4.1. Wybrane zagadnienia z gospodarki składnikami majątkowymi w 2012 r.
WartośÓ brutto środków trwałych wynikająca z ewidencji księgowej konta 010 ,,Środki
ttwałe" na dziefi 0I.u20|2 r. wynosiła 0,00 zł. W ciągu roku w ewidencji księgowej
środków trwałych odnotowano zwiększenia na kwotę l.240.000,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składały się:

- 989.100,00zł _ prawo użytkowania wieczystego budynku (siedziba Centrum) _ darowizna
Miasta Katowice _ akt notarialny Rep. ,,A" nr 9987l20l2 _ oT nr 3l20I2 z dnia3I.I2.Ż0I2r.

- 160.900,00 Zł - prawo uzytkowania wieczystego działek2518,25lI0,25ln - darowizna
Miasta Katowice - akt notarialny Rep. ,,A" nr 998712012 - OT nr 212012 z dnia3l.l2.2012 r.

- 90.000,00 zł - prawo użytkowania wieczystego dział'ek 25ll,25112 _ darowizna Miasta
Katowice - akt notarialny Rep. ,,A" ff 998712012 - OT nr ll20l2 z dnia 17 .12.2012 r.

odpisów umorzeniowych w 2013 r. nie dokonywano.

WartośÓ netto środków trwałych wykazana w bilansie sporządzonym na dziefi3l.I2.20I2 r.

wynosiła 1.240.000'00 złibyłazgodnazdanymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Wartośó brutto wartości nięmaterialnych i prawnych wynikająca z ewidencji księgowej konta
020 ,,Wartości niematerialne i prawne'' na dzień 0l.0I.2012 r' wynosiła 0,00zł. W ciągu roku
w ewidencji księgowej nie odnotowano Żadnychzwiększeń.

Wartośó netto wartości niematerialnych i prawnych v,rykazana w bilansie sporządzonym
na dzien 3I.I2.20I2 r. wynosiła 0,00 zł i była zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej.
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2.4.2. Wybrane zagadnienia z gospodarki składnikami majątkowymi w 2013 r.

Wartość brutto środków trwałych wynikająca z ewidencji księgowej konta 010 ,'Środki
trwałe" na dzien 01.01.2013 r. wynosiła I.240.000,00 zŁ. W ciągu roku w ewidencji
księgowej środków trwĄch nie odnotowano zwiększeń ani zmniejszen.

Jak wynika z ewidencji księgowej konta 070 ,,umorzenie środków trwałych" w 2013 r.

dokonano odpisów umorzeniowych na łączną kwotę 37 .67 7,50 zł.

Wartość netto Środków trwałych wykazana w bilansie sporządzonym na dzien 3I.12.20|3 r.

wynosiła l.202.322,50 złibyłazgodnazdanymiwynikającymi z ewidencji księgowej.

WartoŚó środków trwałych w budowie wynikająca z ewidencji księgowej konta 080 
',Środki

trwałe w budowie'' na dzień 01.01.2013 r. wynosiła 0,00 zł. W ciągu roku na koncie tym
odnotowano zwiększenia na kwotę 4.551,00 zł wynikającę z FV nr: 72l20I3 z dnia
28.06.2013 r. za opracowanie dokumentacji pn. ,,Inwentnyzacja budowlana".

Saldo tego konta na dzięn 3l.I2.20I3 r. wynosiło 4.551,00 zł i było zgodne z kwotą
wykazaną w bilansie sporządzonym na dzien 3 I . 12.20 I 3 r.

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wynikająca z ewidencji księgowej konta
020 ,,Wartości niematęrialne i prawne'' na dzien 01.01.20l3 r. wynosiła 0,00Zł. W ciągu roku
w ewidencji księgowej nie odnotowano zadnych zwiększeń.

Wartośó netto wartoŚci niematerialnych i prawnych wykazana w bilansie sporządzonym
na dzien 3I.I2.20I3 r. wynosiła 0,00 zł i była zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej.

2.4.3. Wybrane zagadnienia z gospodarki składnikami majątkowymi w 201'4 r.
W okresie od 01 .01.2014 r. do 30.09.2014 r. na kontach 010, 020, 080 nie odnotowano
Żadny ch zwiększeń ani zmniej szeń.

2.5. Inwentaryzacja
W okresie objętym kontrolą obowiązywały:

- zatządzenie nr l5l20l4 Dyrektora Centrum z dnia 10.|0.2014 r. w sprawie: przyjęcia
instrukcji inwentaryzacyjnej w ŚĘskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach i
odwołanie zarządzenia z dnia 3 1 .|2.20 1 3 r. ws. instrukcj i inwent ary zacyjnej,

- zaruądzenie nr l5l20l2 Dyrektora Centrum z dnia 3I.I2.20I2 r. w sprawie: przyjęcia
instrukcji inwentatyzacyjnej, uchylone v,rw. zarządzęniem nt 15l20I4 z dnia10.10.2014 r.,

2012 r.
Na ostatni dzien roku obrotowego drogą spisu z natury przeprowadzono inwentaryzację
gotówki w kasie.
Wykazany w protokole z in'wentaryzacji stan gotówki na dzięil3I.l2.20I2 r. wynosił 540,84
zŁ i był zgodny z saldem vłykazanym w raporcie kasowym nr 57l20I2 oraz z saldem konta
101 ,,Kasa".

Na dzień 3l.I2.20I2 r. jednostka potwierdziła stan środków na rachunkach bankowych drogą
potwierdzenia salda.

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym nr 11 2490 0005 0000 4520 1463 5472
wynosił l .688,32 zł ibył zgodny z saldem konta 13 1 ,,RachunekbieŻący".
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Stan Środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych vłykazany w bilansie sporządzonym
na dzien 3I.12.2012 r. wynosił 2.229,16 zŁ ibył zgodny z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej.

NaleznoŚci zinwertaryzowano w drodze otrzymania od kontrahentów potwierdzeń sald
figurujących w księgach rachunkowych jednostki. Nalezności wynikające z ewidencji
księgowej wynosiły 2.368,00 zł i w takiej wysokości zostały potwierdzone przez
kontrahentów.

Na dzień 3I.I2.20I2 r. zinwentaryzowano w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych
zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych
pozostałe składniki aktywów i pasywów.

2013 r.

W dniu 16.12.2013 r. Dyrektor wydał zarządzenie nr 1012013 w sprawie inwentaryzacji
rocznej za rok 2013. Zarządzeniem tym powołano komisję inwentaryzacyjną, zatządzono
przeprowadzenie inwe ntary zacji
- drogą spisu z natury materiałów oraz środków pieniężnych w kasie na dzięn3I.I2.Ż0I3 r.,
- drogą potwierdzenia sald otazwetyftkacji pozostałych składników.
Nadzór nad prawidłowością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierzono
głównemu księgowemu.
Na ostatni dziefi roku obrotowego drogą spisu z natury przeprowadzono inwentaryzaĄę
gotówki w kasie.

Wykazany w protokole z inwentaryzacji stan gotówki na dzieft 3l.l2.20l3 r. wynosił
391,00 zł i był zgodny z saldem vłykazanym w raporcie kasowym nr 58l20I3 oraz z saldem
konta 101 ,,Kasa".

Na dzień 3l.I2.20I3 r. jednostka potwierdziła stan Środków na rachunkach bankowych drogą
potwierdzenia salda.

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym nr 11 2490 0005 0000 4520 1463 5472
wynosił 92,65 ńibyłzgodny z saldemkonta 131 ,,RachunekbieŻący".

Stan środków pienięŻnych i innych aktywów pieniężnychwykazany w bilansie spotządzonym
na dzień 3l.12.2013 r. wynosił 483,65Zł i był zgodny z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej.

Należności zinwentaryzowano w drodze otrzymania od kontrahentów potwierdzeń sald
figurujących w księgach rachunkowych jednostki. Nalezności wynikające z ewidencji
księgowej wynosiły 4.740,00 zł i w takiej wysokości zostały potwierdzone przez
kontrahentów.

Kwota należności vłykazana w bilansie była zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej.

Na dzień 3I.I2.20l3 r. zinwentaryzowano w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych
zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów Źródłowych
pozostałe składniki aktywów i pasywów.
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2.6. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych

W Centrum w okresie objętym kontrolą w zakresie dotyczącym udzięlanta zamÓwteil
publicznych obowiązywały:

- zarządzenie nt 9lŻ012 z dnia3I.05.2012 r. w Sprawie wprowadzeniaRegulaminu Śląskiego
Centrum Wolności i Solidamości udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi
i roboty budowlane, których wartość nie przekracza Wrazonej w złotych równowartości
kwoty 14.000 euro,

- zaruądzenie nr I9l20I4 z dnia 15.IO.2OL4 r. dotyczące aktualizacji Regulaminu Śląskiego
Centrum Wolności i Solidarności udzielania zamowień publicznych na dostawy, usługi
i roboty budowlane, których wartość nie przekracza Wrażonej w złotych równowartości
kwoty 14.000 euro. Zatządzeniem tym zmieniono nazwę ww. Regulaminu na Regulamin
Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności udzielania zamówień publicznych na dostawy,
usługi i roboty budowlane, których wartość nie przel<racza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro oraz wprowadzono nowy próg' tj. 30.000,00 euro, poniżej
którego nie stosuje się ustawy Pzp.

2.6.1. Kontrolą objęto umowę o sprawowanie nadzoru inwestorskiego zawartą w dniu 20
maja 2012 r. pomiędzy Centrum a Panem Zbigniewem Kusiorem, prowadzącym dziaŁalnośÓ
gospodarczą pod nazwą; Biuro Usług BudowlanychZbigniew Kusior. Zleceniobiorcaprzyjął.
obowiązki doradztv,ła budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót
budowlanych, modemizacyjnych i remontolvych prowadzonych w obiekcie Śląskiego
Centrum Wolności i Solidarności. Zleceniobiorca zostil' upowazniony do występowania
wobec wykonawców realizujących roboty w charakterze przedstawiciela zleceniodawcy. Pan
Zbigniew Kusior posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w tym uprawniających do pełnienia obowiązków inspektora
nadzoru inwestorskiego. Umowę zawarto na okres od dnia 0|.06.2012 r. do dnia
3l.l2.20l2r. Do obowiązków Zleceniobiorcy naleŻy równiez opracowanie dokumentacji
(kosztorysów, specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót, dokumentacji
technicznej) niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w tym w trybie ustawy Prawo zanówień publicznych. BieŻąca Kontrola stanu
technicznego obiektu winna być dokonywana co najmniej raz w miesiącu. Wynagrodzenie
ustalono na kwotę 1000,00 złnętto.
Uwierzytelniona kserokopia umowy z dnia 20.05.2012 r. dotycząca sprawowania nadzoru
inwestorskiego stanowizałącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Ż.6.2. W okresie kontroli ptzeprowadzono jedno postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego.

Nazwa nadana zamówieni|L ptzez zamawiającego: odnowienie Pomnika zlokalizowanego
w Katowicachprzy ul. Wincentego Pola 65 - znak: IlPNl2012

V/ dniu 20 wtześnia}}lZ r. podpisano Porozumienie 3512012 w sprawie realizacji wspólnego
zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazartych na povłyŻszy cel.
Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Radę ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Centrum w sprawie remontu Pomnika Krzyża
w Katowicach. Strony wyznaczyły spośród siebie Centrum jako Zamawiającego
upoważnionego w ich imieniu i na ich ruecz do dokonania czynności niezbędnych
do wykonania remontu Pomnika. PowyŻsze prace winny być wykonane zgodnie
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Z kosztorysem inwestorskim oraz dokumentacją projektową. Rada ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa pIzeznacza na wykonanie prac kwotę 40 000,00 zł. Strony postanowiły
ptzeznaczyć na sfinansowanie prac 80 000,00 zł. Centrum oraz Rada oPWiM uzgodniły,
iżzapłacą po 50 Yo ceny oferty. Uzgodniono,iŻ do wyboru wykonawcy stosuje się Prawo
Zamówiefi Publicznych, bowiem wartośó szacunkowazamówienia jest większa od wyrażonej
w zł równowartości 14 000,00 euro.
Uwierzytelniona kserokopia Porozumienia nr 35l20l2 z dnia20.09.20l2 r. stanowi załącznik
nr 5 do protokołu kontroli.

Wartośó zamówienia została ustalona w dniu 20 sierpnia 2012 r. na podstawie kosztorysów
inwestorskich. Wartość zamowienia została ustalona na kwotę 65087,46 zł, co stanowiło
równowartośó 16 192,52 ewo.

Powołano komisję przetatgową Zarządzeniem Dyrektora nr 12a/20l2 z dnia 15 września
2012 r. W skład komisji weszły 4 osoby. Wszyscy członkowie komisji oraz kierownik
zanawiającego złoŻyli oświadczenie określone w art.I7 ust. 2 ustawy PZP.

ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
15 puŹdziemika 2012 r. pod rr 399656-2012 otaz zostało zamieszczorLe w siedzibie
zamawiającego na drzwiach wejściolvych instytucji od 16.10.2012 r. - 30.10.2012 r.

ogłoszenie o zamowieniu zastało zamieszczone na stronie intęrnetowĄ Zamawiającego od
15-30.10.2013 r.

SIWZ zatwierdził Pan Wojciech Skwira _ p. o. Dyrektora Centrum. Przedmiot zamówienia
stanowiły roboty budowlane. Zakres rzeczow przedmiotu zamówienia obejmował: a) mycie
pomnika pod ciśnieniem z użyciem detergentu, b) malowanie wyczyszczonych powierzchni
pomnika środkiem zab ezpieczaj ącym przed ponownym zabrudzeniem. Zamawiaj ący opi sał
przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej
(Zprzedmiary robót - kosztorysy ,,zerowe") otaz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych zgodnie z art.31 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeden z przedmiarów obejmował mycie pomnika, natomiast drugi przedmiar dotyczył mycia
murów pomnika wykonanych ze spoinowej cegły klinkierowej.

Zamawiający nie przewidywał zamówień uzupełniających, nie dopuszczał sl<ładania ofert
częściowych ani wariantowych.

w postępowaniu nię wymagano wniesienia wadium ani zabezpieczenia naleŻytego
wykonania umowy. Termin wykonania umowy .vqiznaczono na14 dni od dnia jej podpisania.

Wpłynęła jedna oferta w dniu 29.I0.2012r. o godz.14. Termin składania ofert upłynął w dniu
30 pażdziemika 2012 r. otwarcie ofert odbyło się w dniu 30 płżdziemika 2012 r. o godz.
10,15. Jedyną ofertę złożyła firma B&B Spółka Cywilna Małgorzata Bortnowska, Michał
Bortnowski z Gliwic na kwotę 53 868,50 złbrutto (43.795'53 złnetto). Przedmiotowa oferta
spełniała wszystkie wymogi zawartę w SIWZ. Cena oferty mieściła się w kwocie, którą
zamawiaj ący zamier zał pr zeznaczy Ó na r e alizacj ę zamówienia.

W dniu 30.10.2012 r. poinformowano wykonawcę faxem o wybraniu
najkorzystniej szej .

Zwyłonionym wykonawcązawarto umowę w dniu 31 paździemika2)lL r.

Zakt e s r Ze czory umo wy obej mował w szcze gólno ś ci :

oferty
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a) mycie pomnika pod ciśnieniem z użyciem detergentu,

b) malowanie wyczyszczonych powierzchni pomnika środkiem zabezpteczającym przed
zabrudzęniem.

Szczegółowy opis, zakres, standard i ilośÓ robót remontowych stanowiących przedmiot
umowy zawarty jest w Specyfikacji wykonania i odbioru robót remontowych oraz kosztorysie
zęrorym, które to stanowią odpowiednio załączniki Nr 1A i Nr 18 do SIWZ. Wyżej
wskazane załącznik stanowią integralną częśó umowy.

Kwota wynikająca Z umowy byłazgodnazkwotąwynikającą z oferty.

Do powyzszej umowy za'warto Aneks nr 1 w dniu 14.1 I.20I2 r., którym przedłużono termin
realizacji zamówienia do dnia 30'n2012 r. z uwagi na zaistnienie warunków
atmosferycznych uniemoŻliwiających prowadzenie robót remontowych. ogłoszenie
o zamówieniu przewidywało dopuszczalnośó zmiarry postanowień umowy m. in. w
przypadku zaistnienia siły wyższej.

Wniosek z dnia08.Il.20l2 r. dotyczący zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym
terminu realizacji przedmiotu zamówienia uzasadniono faktem, iŻ w okresie po podpisaniu
umowy wystąpiły warunki atmosferyczne w postaci temperatur ponizej 10 st. C oraz silnego
wiatru, uniemożliwiające prowadzenie robót remontowych z zachowaniem wymogów
technicznych i technologicznych dla nich wymaganych. W szczególności zwrócono uwagę na
fakt, że przy powyŻszych warunkach nie jest możliwe prowadzenie robót na rusztowantach z
zachowaniem wymaganych warunków bezpieczenstwa.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostilo zarrieszczone w BZP w dniu 07.1I.2012 r.

pod nr 437928-2012.

Protokół z kontroli został zatwierdzony w dniu 07.1I.2012 r. ptzez kierownika
Zarnawiającego.

W dniu 05.II.20I2 r. spisano protokół ptzekazania placu budowy, w którym stwierdza się,
Żeprace lua przedmiotowym obiekcie mogą byó podjęte od 06.ll.2012 r. W dniu
I0.II.20I2r. przekazano do użytkowania firmie,,B&B'' s. c. rusztowanie, co wynika
z protokołu odbioru przekazarlia rusztowania nr 1.

W dokumentacji znajdowały się ponadto:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia spotządzony w listopadzie2012r.,

- protokół nr 5l5l20l2 badania i pomiarów rezystancji uzięmienia rusztowania
przeprowadzonych w dniu 09.1I.2012 r.,

- dziennik budowy nr I 22012 r. (tom I) wydany dnia 05.11.2012 r.

Z zapisów w dzienniku budowy wynika, że:

- w dniu 20.IL2O|2r. kierownik budowy zgłosiłdo odbioru roboty związane z czyszczeniem
I<tzyŻa,

- w dniu 20.1I.2012 r. inspektof nadzoru dokonał następującego wpisu: ,,Kontrola placu
budowy",

- w dniu 23.lI.2012 r. kierownik budowy zgł.osił do odbioru końcowego roboty związane
z odnowieniem pomnika.

- w dniu 03.12.2012 inspektor nadzoru potwierdził gotowośó odbiorową.
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W dniu 05.T2.2012 r. podpisano protokół technicznego odbioru robót, tj. mycie całości
pomnika Ktzyża. Komisja odbiorowa stwietdziła, iż termin wykonania robót został
dotrzymany, a roboty zostały wykonane bęz zasttzeŻenpod względem zakresu i jakoŚci robót.

W dniu 05.12.20|2 r. sporządzono ponadto protokół finansowy końcowego odbioru
wykonanych robót w okresie od 06.II.20|2 r. - 30.11.2012 r. Wartośó wykonanych robót
określono na kwotę 43.795,53 zł zaodnowienie pomnika,,Krzyża"'

W dniu 06.12'2012 r. Wykonawca - firma B&B s. c. wystawiła fakturę VAT nr 47l20IŻlBB
za odnowienie Pomnika zgodnie Z umową zawartą w dniu 3I.I0.20I2 r. na kwotę
21 897 ,77 zŁ netto, tj . 26 934,Ż6 brutto, tj. 50% ceny ofertowej zgodnie Z ww. Porozumieniem
nr 35l20I2 z dnia20.09.20l2 r. Fakturę zapłacono w dniu 07.I220I2 r. (WB nr 83).

Uwierzytelniona kserokopia dokumentacji postępowania nr IlPNl2}I2, tj.: zarządzenie
ws. powołania komisji przetargowej, protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu,
kosztorys inwestorski (Pomnik KrzyŻa), kosztorys inwestorski (mycie murów)' SIWZ,
formularz ofertowy złożotly pIzez wybranego wykonawcę' umowa z dnia3I.I0.20I2 r. wraz
z aneksem nr 1 z dnia 14.Il.20I2 r., protokół przekazania placu budowy, protokół
przekazania rusztowania, dziennik budowy (wyciąg)' ekspertyza dotycząca stanu
technicznego PomnikaKrzyża, wniosek o przedłuŻenie terminu realizacji robót, oświadczenie
o uŻyĄych materiałach' protokół finansowy końcowego odbioru robót z dnia 05.12.2012 r.,
protokół technicznego odbioru robót budowlanych z dnia 05.12.2012 r. stanowi załącznik
nr 6 do protokołu kontroli.

2.6.3. W dniu 26.1I.2012 t. została zawarta umowa pomiędzy Centrum a ftrmą B&B s.c.

z Gliwic na wykonanie prac polegających na myciu elementów z marlnuru szlifowanego,
kostki granitowej oraz Llzwełnieniu ubytków spoiny w kostce granitowej. Zal<res tzęczory
zgodnie z $ 1 ust. 2 obejmował w szczegó|ności:

a) jednokrotne czyszczenie ścierne lub chemiczne murów, czyszczenie granitu oraz kostki
granitowej - 20I,349 m2,

b) wykucie starych spoin na murach z cegŁy zabytkowej _ podłoże z kostki granitowej _ 50%
-27,I15 m2,

c) oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie _27,1l5 m2,

d) spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej _ kostka granitowa - 27 ,II5 m2.

W $6 ust. 1 umowy określono, Że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 3
grudnia 2012 r.

Wartość wynagrodzenia umownego okreŚlono na kwotę 9.756,09 zł netio (+VAT: 2.243,9I
,ł), tj. 1 2. 000,00 zł brutto.

W umowie zawarto stwierdzenie, iŻ ,,ze względu na wartość przedmiotu umowy nie
przekłaczającą równowartości kwoty 14.000 euro niniej sze zamówienie w oparciu o art. 4 pkt
8 ustawy z dnia29.0l.2004 r. Prawo zamówień publicznych nie podlega jej przepisom.

PowyŻsza umowa została zawarta po zakofrczeniu prac objętych umową zawartą w dniu
3I'l0.20I2 r. z ftmą B&B s.c. z Gliwic w wyniku postępowania: odnowienie Pomnika
zlokalizowanego w Katowicachprzy ul. Wincentego Pola 65 - znak: IlPNl2}I2.

Zawarcie umowy z dnia 26.II.2013 r. poprzedzono wysłaniem zapytartia ofertowego drogą
mailową do 3 wykonawców w dniu 22.II.20I2 r. Przedmiot zamówienia stanowiło: mycie
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elementów Z marTnrrru szlifowanego, kostki granitowej, uzupełnienie ubytków spoiny w
kostce granitowej - w tym:

- jednokrotne czyszczenie ścieme lub chemiczne murów, czyszczenie granitu oraz kostki
granitowej - 20I,3 49m2,

- wykucie starych spoin na murach z cegły zabykowej - podłoże z kostki granitowej _ 50% -
27,115 m2,

- czyszczenie ścieme lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie -27,1I5 m2,

- spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - kostka granitowa _27,II5 m2.

Jako termin realizacji zamówienia wskazano termin do 30.1I.20l2 r.

Termin nazłożenie ofert _ 23.I1.20I2 r. do godz. 14.00.

W postępowaniu zostały złoŻone następujące oferty:

- Firmy B&B S.C. z dnia 23.11.2012 r. na kwotę 9756,09 netto ł 2243,9I podatek VAT.
Cena brutto 12 000,00 zł,

- Firmy Eko-Bud-Ren bis Sp. z o.o. z dnia22.1I.2012 r. na kwotę neffo 11000,00 zł
+2530,00 podatek VAT. Cena brutto 13530,00 zł.

- Firmy Za\<ł.ad Remontowo-Budowlany z Gliwic z dnia 22.1T.2012 r. na kwotę netto
13500,00 zł+ podatek VAT 3105,00 zŁ. Cenabrutto wynosi 16605,00 Zł.

oferty zostały złoŻone na druku załącznika nr 3 do Regulaminu udzielania zamóvńei
publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartośÓ nie prze|<racza

wyraŻonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro' stanowiącego załącznik
do zarządzenia nr 9lŻ0l2 z dnia31.05.20l2 r.

W dokumentacji ptzedłoŻonej kontrolującym brak było dokumentu dotyczącego szacowania
wartości zamówienia na ww. roboty.

Zgodnie z $5 ust. 1 ww. Regulaminu Zamawiający kaŻdorazowo przed rozpoczęctem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosuje dla określenia przedmiotu
zamowienia i jego szacunkowej wartości zasady wynikające z art. 32 do 35 Ustawy.
Szacowanie wartości zamówienia powinno byÓ dokonane w oparciu o wartośó euro
wynikającą z tozpotządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie
średniego kursu z}otego do euro stanowiącego podstawę przeltczenia wartości zamówien
publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1796).

Jak wynika zww. Regulaminu jego zapisy majązastosowanie do zamówień, których wartośó
jest wyŻsza niŻ 13.000,00 zł, a nie przekracza wyraŻonej w złotych równowartości kwoty
14.000 euro.

Jak wynika z wpisu do Dziennika budowy nr I z 20lŻ r. (tom I) wydanego w dniu
05.II.2012 r. w dniu 03.l2.20I2 r. kierownik budowy zgłosił do odbioru,'roboty dodatkowe
polegające na myciu granitu''. W tym samym dniu (03.12.2012 r.) inspektor nadzoru
potwierdził gotowośÓ odbiorową.

W dniu 05.12.2012 r. podpisano protokół technicznego odbioru robót, tj. mycie całości
pomnika KrzyŻa. Komisja odbiorowa stwierdziła, iŻ termin wykonania robót został
dotrzymany, a roboty zostały wykonane bez zastrzeŻeń pod względem zakręsu i jakości robót.

Dokument acja przedmiotowego postępowania zawierała ponadto :
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- protokół przekazania placu budowy z dnta 26.1l.2012 r., w protokole tym w punkcie
dotyczącym charakterystyki robót zapisano, ze wykonaÓ naleŻy ,,mycie pŁyt granitowych
p o l ero wany ch oruz ko stki granitowej p o d kr zy żami" ;

- protokół finansowy końcowego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu
05.I2.20I2t. zapracę wykonaną w okręsie od26.IL20I2 r. do dnia 03.I2.20I2 r. na kwotę
9756,09 zŁ.

- fakturę VAT nr 49l20I2lBB z dnia06.12.2012 r. wystawionąprzez Wykonawcę firmę B&B
S.C. za mycie elementów z granitu szlifowanego, kostki granitowej oraz vzupełnienie
ubytków spoiny w kostce granitowej- zgodnie Z umową zawartą w dniu 26.II.2012 r.
Fakturę wystawiono na kwotę 9756,09 netto (1I 999,99 brutto).

- lvyciąg bankowy nr 83 z dnia 07 .I2.20I2 r. potwierdzający płatnośó za fakturę 49l20IŻlBB
kwoty 6 000,00 zł,

- lvyciąg bankowy nr 86 z dnia 18.12.2012 r. potwierdzający płatność, zafakturę 49l20l2lBB
kwoty 5 999,99 zł.

W dniu 25.ll.20l4 r. zwrócono się do Dyrektora Centrum o wyjaśnienię dlaczego przy
szacowaniu wańości zamówienia na odnowienie Pomnika zlokalizowanego w Katowicach
przy ul. Wincentego Pola 65 _ postępowanie znak: 1/PN120I2, którego przedmiotem były
prace polegające na myciu pomnika pod ciśnieniem z uŻyciem detergentu oraz malowanie
Wczyszczonych powierzchni pomnika Środkiem zabezpieczającym przed ponownym
zabrudzeniem, udzielonego w wyniku postępowania w trybie przetatgunieograniczonego, nie
uwzględniono zamówienia na wykonanie prac polegających na myciu elementów Pomnika
Z mafinulu szlifowanego' kostki granitowej oraz uA)pełnieniu ubytków spoiny w kostce
granitowej.
Zamówienie na mycie elementów Pomnika z marmuru szlifowanego, kostki granitowej oraz
uzupełnieniu ubytków spoiny w kostce granitowej zostało udzielone bez stosowania
przepisów ustawy Pzp.
Wyżej wymienione zamówięnia zostały udzielone w 2012 r. jednej firmie - tj. firmie B&B
S.C. z Gliwic' a ich przedmiotem były prace tego samego rodzaju i dotyczące tego samego
obiektu.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite

szacunkowe vlynagrodzenie wykonawcy' bez podatku od towarów i usług' ustalone przez
zanawiającego z naleŻfią starannością. W myśl art. 32 ust. 2 ww. ustawy zamawiający nie
może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić, zamówienia na części lub
zanizaó jego wartości.
W dniu 26JI2014 r. Dyrektor złoŻył wyjaśnienia dotycząco ww. kwestii, które wraz
zzapytaniem kontrolujących stanowią załączniknr 7 do protokołu kontroli.

Uwierzytelniona kserokopia dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania,

Ę.: zapytanie ofertowe z dnia22.11.2012 r., ofeĘ z-łoŻonę w przedmiotowym postępowaniu,
rrmowa z dnia 26.ll.2012 r., protokół przekazania placu budowy, protokół finansowy
końcowego odbioru robót z dnia 05.12.2012 r., faktura VAT nr 49l20I2lBB z dtia
06.12.2012 r.) zaruądzenie rr 9l20I2 z dnia 3I.05.2012 r. stanowi załącznik nr 8
do protokołu kontroli.
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III. Inne ustalenia

W Centrum nie były dotychczas przeprowadzane kontrole przez pracowników Wydziału
Kontroli i Audytu.

Na tym ustalenia kontroli zakonczono.

Protokół posiada 24 strony i 8 załączników stanowiących integralną jego częśÓ. Protokół
sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplaruach, z których jeden po uprzednim
podpisaniu przez kontroluj ących przekazano Dyrektorowi Jednostki.

Dyrektor Jednostki został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach
wynikających z Regulaminu kontroli instytucjonalnej komórek organizacyjnych Urzędu,
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych,
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały ru 2I67l284lIvl20I3 Zaruądu Województwa
Śląskiego z dnia24.O9.2OI3 r. zpóźn. zm.
Zgodnie z $ 14 ust. 4 ww. Regulaminu w terminie 7 dni od doręczenia podpisanego przez
kontroluj ącego protokołu kontrolowany:
1) podpisuje protokół albo
2) odmawia podpisania protokołu, albo
3) wnosi umotyłvowane pisemne zastrzeżenia do treści protokołu.
Kontrolowany zobowiązany jest niezwłocznie przekazaÓ podpisany protokół, pismo
dotyczące odmowy podpisania protokołu, bądź zasttzeŻenia do vłydziaŁu przeprowadzającego
kontrolę.

Załącznikiz

- nr 1 - oświadczęnię złoŻone przez Panią Justynę Habczyńską w kwestii terminu płatności
wystawian y ch przez nią faktur,
- nr 2 - wyjaśnienia dotyczące noty odsetkowej złoŻone ptzez Dyrektora Centrum,
- ff 3 - uwierzytelniona kserokopia noty odsetkowej NONi1350lI3l00183 z dnia
30.06.2013 t. oraz pisma ws. rrmorzęnia naliczonych odsetek oraz vłydrvki z ewidencji
księgowej konta 201-58 za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 oruz konta 200-58 za okres
01.01.2013 do 31.12.2013 r.,
- nr 4 - uwierzytelniona kserokopia umowy z dnia 20.05.2012 r. dotycząca sprawowania
nadzoru inwestorskie go,
- nr 5 - uwierzytelniona kserokopia Porozumienia nr 3512012 z dnia20.09.2012 r.,
- nr 6 _ uwierzytelniona kserokopia dokumentacji postępowania nr IlPNl}ll2,
tj.: zarządzenie ws. powołania komisji przetargowej, protokół postępowania, ogłoszenie
o zamówieniu, kosŹorys inwestorski (Pomnik KrzyŻa), kosztorys inwestorski (mycie
murów), SIWZ, formularz ofertowy złoŻony ptzez wybranego wykonawcę' umowa z dnia
3I.10.2012 r. wraz z aneksem nr I z dnia 14.1I.2012 r., protokół przekazartia placu budowy,
protokół przekazania rusztowanta, dziernik budowy (wyciąg), ekspertyza dotycząca stanu
technicznego PomnikaKtzyża, wniosek o ptzedłuŻenie terminu realizacji robót, oświadczenie
o użytych materiałach' protokół finansowy końcowego odbioru robót z dnia 05.12.2012 t.,
protokół technicznego odbioru robót budowlanych z dnia 05.I2.20l2 r.,

- rlr 7 - wyjaśnienia dotyczące umowy z dnia26.Il.2012 r.,

- nr 8 - uwierzytelniona kserokopia dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania,
tj.: zapytanie ofertowe z dnia22.II.2012 r., oferty złoŻone w przedmiotowym postępowaniu,
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umowa z dnia 26.II.2012 r., protokół przekazania placu budowy' protokół finansowy
końcowego odbioru robót z dnia 05.12.2012 r., faktura VAT nr 49l20I2lBB z dnia
06.12.2012 r., zarządzenie nr 9l20I2 z dnia3l.05.2012 r.

Katowice, 26.11.2014 r.
(miej sce, data podpisania protokołu)

Jednostka kontrolowana: Kontrolujący:

2Q,.Ąą..20.(].q.
(data, pieczęć i

0b.tt..ł!/ł.ł t . .łll{{ł. łnŻ.
(data, pieczęć i podpis
Głównego Księgowego Jednostki)

(data, pieczęć i podpis kontrolującego)

(data, pieczęć i podpis kontrolującego)

Uriad Marszałkowski

ćYy?)ws-Ł7,
-- Starsry specjalista

Danuta Pola

ł. d.. /./.,..,(.a.4t. r.....

(pieczęć jednostki)

_ Sląskle Centrum
Wg{ryg. ścl l Sotldarńoścl

ur. wlncentego pola 65
.4Q'596 Katowice

30N:24286ó640 NlP: 634_280-72-9i
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