
PRoToKÓŁ

kontroli przeprowadzonej na podstawie:
- art'41ust. 1 iust.2 pkt6 ustawyz dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziewojewództwa (t.j.: Dz. U.
22016 t. poz.486 ze zm.),
- $ 9 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnejwojewodzkich jednostek budzetowych, wojewódzkich
osób prawnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
stanowiącego załącznik do uchwały nr 699/108N12016 z dnia 19'04.2016 r. ze zm.

przez pracown i ków Wydziału Ko ntrol i U rzęd u M a rszałkowskiego WojewÓdztwa Ś l ąskieg o
w Katowicach:

Pawła Kracz|ę - inspektora, w dniach: 18-21 ,24 oraz 26-28lipca 2017 r.,

Joannę Frol _ podinspektora, w dniach 18-21 oraz24-28lipca 2017 r'

na podstawie upowaznienia nr 4591KN2017 zdnia l4lipca 2017 r.

w zakresie gospodarki finansowej za lata 2015 _ 2017 w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności
w Katowicach, ul. Wincentego Pola 38.

Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową i wpisano do ksiązki kontroli Jednostki pod numerem 5

Zakres czasowy kontroli:
lata 2O15-2017

Zakres tematyczny kontroli :

l. Ustalenia ogólno-organizacyjne;
ll. Ustalenia szczegółowe:

1. Realizacja planu finansowego w latach 2015-2016 orazw I kwartale 2017 r.,

2. Rozrachunki,
3. Prawidłowość wykorzystanie dotacji z budzetu WojewÓdztwa Śląskiego,
4' Prawidłowośó udzielania zamówień publicznych,
5. Wybrane zagadnienia z gospodarki składnikami majątkowymi,
6. Kańy słuzbowe płatnicze,
7 ' Realizacja zaleceń pokontrolnych.

lll. lnne ustalenia

l. Ustalenia ogólno_organizacyjne.

Śląskie Centrum WolnoŚci i Solidarności, zwane dalej ,,Centrum'', jest wojewódzką samorządową
instytucją kultury, prowadzoną wspÓlnie przez Województwo Sląskie i Miasto Katowice, działającą
w szczególnoŚci na podstawie:

ustawy z dnia 25 paŻdziernika 199'1 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(obecnie t.j.: Dz.U. 22017 r. poz.862),
ustawy zdnia 5 czenłca 1998 r. o samorządzie wojewÓdztwa (t.j.: Dz'U' z2016 r' poz' 486
ze zm.),
ustawa zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z2016f. poz' 446 ze zm.)
umowy w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury pn. Śląskie Centrum Wolności
i Solidarności, zawańej w Katowicach dnia 16 grudnia 2011 r' pomiędzy WojewÓdztwem Śląskim
a Miastem Katowice,
statutu, który został przyjęty dnia 18 czerwca 2012 r' Uchwałą Nr lVl22l29l2012 Sejmiku
Województwa Śląskiego.

organizatorami Centrum są:Województwo Śląskie i Miasto Katowice.
Nadzór nad Centrum sprawuje Zarząd WojewÓdztwa Śląskiego.
W imieniu Miasta uprawnienia organizatora wykonuje Prezydent Miasta Katowice.
Centrum posiada osobclwośó prawną i wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Województwo pod numerem RlK - cwl22l12.
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Przedmiotem działalności Centrum jest zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o wprowadzeniu
w 19B1 r' w Polsce stanu wojennego, zachowył.vanie i upowszechnianie wiedzy o działalności ruchÓw
opozycyjnych w okresie do 1989 roku iwydarzeniachzwiązanych z pacyfikacją strajków na obszarze
obecnego województwa śląskiego oraz zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o utworzeniu
i działalności NSZZ,,SolidarnośÓ''.
Jednym zzadan Centrum jest prowadzenie ekspozycji, zwanej powszechnie Muzeum lzbą Pamięci
Kopalni Wujek. Pzekazano pod ekspozycję budynek stojący obok Pomnika KrzyŻa, ktÓrym opiekuje
się Centrum. Ponadto Jednostka zajmuje się działalnością naukowo-badawczą, dokumentacyjną
o raz ed u ka cyjną z wyko rzysta n iem n aj n owszych tech n o l o g i i.

Centrum kieruje Dyrektor, ktÓrego powołuje i odwołuje Zarząd w uzgodnieniuzPrezydentem w trybie
określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dyrektor zarządza
Centrum, reprezentuje je na zewnątz, odpowiada za całokształt działalności Centrum, w tym za całośÓ
jego 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 sprzedazy składnikÓw
majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierŻawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe
icelowe, środki otrzymane od osób fizycznych iprawnych orazz innych Żrodeł' Województwo i Miasto
przekazują Centrum środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności
biezącejw zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztÓw realizacji inwestycji orazw formie
dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów' Centrum prowadzi gospodarkę finansową
według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
w przepisach dotyczących finansów i rachunkowości.

Funkcje kierownicze w Centrum pełnią:
Pan Robert Ciupa - Dyrektor, powołany na to stanowisko uchwałą nr 14771267llvl2013 Zarządu
WojewÓdztwa Śląskiego z dnia 28.06.2013 r. od dnia 01 .07.2013 r','

Pani Danuta Uzdowska - Główna Księgowa, zatrudniona na tym stanowisku od 12'03.2012 r.

W jednostce obowiązują, m.in. ponizsze uregulowania wprowadzone przez Dyrektora Centrum:
a) zarządzenie nr 612014 z dnia 05.05.2014 r' w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego

- pozytywna opinia Zarządu Wojewodztwa Śląskiego na podstawie uchwały nr 676l329llv12014
z dnia 16.04.2014 r.,

b) zarządzenie nr Bt2O12 Dyrektora Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności z dnia 07 '05'2012 r.

w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowościw Śląskim Centrum Wolności
i Solidarności, z poŹnie)szymi zmianami (ostatnia zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 112017
z dnia 04.01.2017 r.).
Zarządzeniem tym ustalono:

Zakładowy Plan Kont - wykaz kont syntetycznych (księgi głównej), obowiązującą analitykę
oraz opis funkcjonowania kont i zasady księgowania operacji gospodarczych - załącznik nr 1,

zasady prowadzenia ewidencji analitycznej na kontach ksiąg pomocniczych - załącznik nr 2,

zasady Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalaniai rozliczania wyniku finansowego -

załączniknr 3,
zasady archiwizowania i ochrony danych - załącznik nr 4,

c) zarządzenie nr 1512014 Dyrektora Centrum z dnia 10.10.2014 r. w sprawie przyjęcia instrukcji
inwentaryzacyjnej (straciło moc zaządzenie nr 1512012 z dnia 31.12'2013 r.),

d) zarządzenie nr 612013 Dyrektora Centrum z dnia 08.07.2013 r' w sprawie Regulaminu Kontroli
Wewnętrznej,

e) zarządzenie nr 1312013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa
pzetv'tarzania d a nych osobowych,

0 zarządzenie nr 1412013 z dnia 31.12'2013 r. w sprawie wprowadzenia lnstrukcji zarządzania
ryzykiem,

g) zarządzenie nr 1512013 Dyrektora Centrum w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej
w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności z dnia 31.12.2013 r';

h) zarządzenie nr 1712012 Dyrektora Centrum z dnia 31.12.2012 r. w sprawie przyjęcia instrukcji
kasowej.

Księgi rachunkowe prowadzone sązwykorzystaniem programu komputerowego Comarch ERP.
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ll. Ustalenia szczegółowe

1. Realizacia planu finansowego

1.1. Rok 2015
Według przedstawionej w toku kontroli dokumentacji plan finansowy po zmianach zakładał

przychody Centrum w wysokości ogółem 628.417,00 zł,
koszty Centrum w wysokości ogółem 628.417,00 zł'

Zgodnie z przedstawionym wydrukiem zawierającym zestawienie obrotów i sa|d kont za okres 01.01.-
31.12.2015 r. przychody i koszty wyniosły odpowiednio: 650.667,31 zł oraz 619.689,06 zł. Centrum
osiągnęło za2015 r. zysk netto w wysokości 30.978,25 zł'

GłÓwną pozycję przychodów stanowiły dotacje podmiotowe otrzymane od organizatora: Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 254.209,00 zł oraz od Miasta Katowice -
w wysokości 244'240,00 zł.
Pozostałe pozycje przychodÓw stanowiły:

przychody ze sprzedaŻy towarów - 12.691,50 Ż,
pozostała sprzedaŻ (reklama, usługi) _ 31'41 6,50 zł,
zmiana stanu produktow _ 8.688,06 zł,
pozostałe przychody _ 99.422,25 zł (w tym m. in.: dotacje, przychody z amortyzacji środkÓw
trwałych, darowizny, wynagrodzenie płatnika).

Poniesione koszty dotyczyły niżej wymienionych pozycji
1) amortyzacja
2) zuŻycie materiałów ienergii

w tym:
- materiały biurowe
- prenumeraty
- materiały techniczne i budowlane
- Środki czystości
- wyposażenie
- artykuły spożywcze
- pozostałe materiały

3) usługi obce
w tym:
- u słu g i tel e kom u n i kacyj ne
- usługi pocztowe
- usługi remontowe
- usługitranspottowe
- usługi kulturalne
- u sługi gastronomiczne
- zab ezpi ecze n ie b udyn ku
- usługidruku
- konserwacje i naprawy
- inne usługi

4) podatki i opłaty
5) wynagrodzenia

w tym:
- osobowe
- z tyt' umów cywilnoprawnych

6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7) wańoŚÓ sprzedanych towarÓw i materiałów
8) pozostałe koszty

w tym:
- podrÓże służbowe
- ubezpieczenia

40'677,50 zł (
40'953,87 zł (

5.678,01 zł
5'396,39 zł
3.943,82 zł
1 .084'18 zł
6.409,11 zł
2.146,34 zł

16.296'02 zł
133.576,21ż

3'008,88 zł
3'163,45 zł

528,90 zł
2'514,99 zł
3.320,10 zł
5.819,00 zł

29'520,00 zł
33'249,35 zł

1'100,85 'zł
51'350,69 zł
9.398'83 zł

326'183'64 zł

214'875,62 zł
111'308,02 zł
62'278,28 zł

694,24 Ż
5.926,49 zł

2'701,49 zł
3.225,00 zł

410)

(konto 420)

(konto 430)
(konto 440)

(konto 450)
(konto 732)
(konto 470)

400)konto
konto
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Wańości przychodów i kosztÓw, wynikające z ewidencji księgowej były zgodne z danymi
przedstawionymiw rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)z dnia 1B'03.2016 r.

Roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r. zostało zatwierdzone uchwałą nr 1267l122N12016 Zarządu
Województwa Śląskiego z dnia 21'06.2016 r' Zysk bilansowy osiągnięty w 2015 r. przeznaczono
na zwiększenie funduszu instytucji kultury.

W wyniku kontroli stwierdzono róznice między danymi wynikającymi z zestawienia obrotów i sald kont
za okres 01'01.-31 .12'2015 r., a wartoŚciami przychodÓw i kosztów wykazanymi w przedstawionym
sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2015 r., z dnia 05.02.2016 r.

Stwierdzono, m. in.:

kwoty pozostałych przychodów (poz. l.6):w sprawozdaniu wykazano kwotę 118.069,39 zł,
a z ewidencji wynika kwota 120.80'1 ,B1 zł (przychody ze sprzedaŻy towarÓw _ 12'691,50 zł,
pozostałe przychody operacyjne _ 99'422,25 zł orazzmiana stanu produktów _ 8.688'06 zł),
wysokości kosztów materiałów i energii: w sprawozdaniu wykazano'kwotę 38.221,45 zł, a obroty
konta 41 0 ,,ZuŻycie materiałów i energii'' za okres 01'01.-31 '12.2015 r' wyniosły 40.953,87 zł'

Kserokopia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 r. z dnia 05.02.2016 r. oraz wydruk
przedstawiający zestawienie obrotów i sald kont za okres 01.01.-31 .12.2015 r. stanowiązałącznik nr 1

do protokołu kontroli.

Wyjaśnienia W powyzszym zakresie złoŻono pismem z dnia 25.07 '2017 r. podpisanym przez Dyrektora
Centrum oraz Główną Księgową Jednostki'
W ww. piśmie wskazano, iz dane wykazane w sprawozdaniu były zgodne ze stanem ewidencji
obowiązującym na dzień jego sporządzenia. Na potwierdzenie przedstawiono wydruk z dnia
16.02.2016 r. dotyczący zestawienia obrotÓw i sald za okres 01.01.-31 .12.2015 r.

Ponadto wyjaśniono m. in., Że roŻnica dotyczyła zaksięgowanej po dacie sporządzenia sprawozdania
darowizny wydawnictw przeznaczonych do biezącego uzytkowania. Kwota darowizny wyniosła
2.732,42 zł i powiększyła pozostałe przychody, które wyniosły 120'801,81 zł' Koszty dotyczące zuŻycie
materiałów wzrosły rÓwniez o 2.732,42 zł i wyniosły 40.953,87 zł.
Wyjaśnienia stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

1.2. Rok 2016
Według przedstawionej w toku kontroli dokumentacji plan finansowy Ceńtrum po zmianach zakładał
przychody i koszty w tej samej wysokości, tj. w kwocie 'l.038.850'00 zł.

Zgodnie z przedstawionym wydrukiem zawierającym zestawienie obrotów i sald kont za okres 01.01.-
31.12.2016 r. przychody i koszty Centrum wyniosły odpowiednio: 1.064.743,45 zł oraz 1.033.395'71 zł.
osiągnięto zysk netto w wysokości 31.347,74 zł.

Przychody Centrum stanowiły:
dotacje podmiotowe otrzymane od organizatora: Uzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa
Sląskiego w wysokości 349.B33,00 zł oraz od Miasta Katowice - w wysokości 2B0'067,00 zł,
przychody ze sprzedazy produktów _ 5.3'16,50 zł,
przychody ze sprzedazy towarów _ 2'401,38 zł (sprzedaŻ gadŻetÓw, znaczków turystycznych itp.)'
pozostała sprzedaŻ (reklama, usługi) _ 35'924,7 0 zł,
zmiana stanu produktow - '16.891 ,50 zł,
przychody finansowe _ 2,63 zł,
pozostałe przychody _ 374'306,74 zł (w tym m. in.: dotacje, przychody z amortyzacji środków
tnłałych, wynagrodzen ie płatnika).

Poniesione koszty dotyczyły nizej wymienionych pozyĄi
1) Amońyzacja -

2) zuŻycie materiałów i energii
w tym:
- materiały biurowe
- prenumeraty
- materiały techniczne i budowlane
- środki czystości

40'677,50 zł
46'12B,95 zł

4.776,31 zł
5'042,40 zł
1.268,25 zł
2.043,55 zł

(konto 400)
(konto 410)
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3)

- WyposaŻenie
- artykuły spożywcze
- pozostałe materiały
usługi obce
w tym:
- u sługi telekomu n ikacyjne
- usługi pocztowe
- usługitransportowe
- usługi kulturalne
- u słu gi g astro n om i czn e
- zabezpieczenie budynku
- usługi druku
- inne usługi
podatki i opłaty
Wynagrodzenia
w tym:
- osobowe
- z tyt. umów cywilnoprawnych
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
wańość sprzedanych towarów i materiałów
Koszty finansowe
pozostałe koszty
w tym:
- podróże służbowe
- ubezpieczenia
- inne koszty operacyjne

14'693,20 zł
2.746,06 zł

15.559,18 zł
354.183,33 Ż (konto 420)

2'928'52 zł
4.527,45 zł
2.520,90 zł

512,00 zł
13.985,00 zł
29.520'00 zł
63'414,21 zł

236.775,25 zł
10.807,43 zł

490.735,40 zł

256'175,40 zł
234'560,00 zł
76.537,36 zł
2'008,00 zł

1,96 zł
12.315,78 zł

4)
5)

(konto 430
(konto 440

6
7
I
B

(konto 450)
(konto 732)
(konto 751)
(konto 470 i 761)

9.150,79 zł
3.052,00'zł

112,99 zł

Wańości przychodów i kosztÓw, wynikające z ewidencji księgowej były zgodne z danymi
przedstawionymi w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) z dnia 27.03'2017 r'

Uchwałą nr 1364t2O1NI2o17 zdnia27'06.2017 r'ZarządWojewództwa Śląskiego zaMvierdził roczne
sprawozdanie finansowe za 2016 r.

W wyniku kontroli stwierdzono róznice między danymi wynikającymi z zestawienia obrotów i sald kont
za okres 01.01.-31 .12.2016 r., a wańoŚciami przychodów i kosztów wykazanymi w przedstawionym
sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2016 r. - korekta z dnia 23.02.2017 r.

Róznice dotyczyły, m. in.:
1) wysokoŚci przychodów - w sprawozdaniu wykazano przychody w kwocie 1 .066.009'39 zł, a według
przedstawionej ewidencji księgowej przychody wyniosły ogółem 1.064'743,45 zł;

2) wysokości kosztów w pozycjach takich jak:

sprawozdanie
- materiały i energia 45.999,80 zł
- usługi obce 353.750,03 zł
- pozostałe koszty 13'903,43 zł

(suma poz.7.7 i 9
sprawozdania)

zestawienie sald
46'12B,95 zł

354.183'33 zł
14'323,78 zł

Kserokopia sprawozdania z wykonania planu finansoweg o za 2016 r. z dnia 23.02.2017 r. oraz wydruk
przedstawiający zestawienie obrotÓw i sald kont za okres 01'01.-31 '12.2016 r. stanowią załącznik nr 3
do protokołu kontroli.

Wyjaśnienia W powyzszym zakresie złoŻono pismem z dnia 25.07.2017 r' podpisanym przez Dyrektora
Centrum oraz Główną Księgową Jednostki.
W ww. piśmie Wskazano, iz dane wykazane w sprawozdaniu były zgodne ze stanem ewidencji
obowiązującym na dzień jego sporządzenia. Na potwierdzenie przedstawiono wydruk z dnia
24.02'2017 r. dotyczący zestawienia obrotów i sald za okres 01.01.-31 .12.2016 r'
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Ponadto wyjaśniono, m. in', że:
1) w zakresie przychodów - ,,dotacja z budzetu w sprawozdaniu została wykazana w całoŚci jaką
rzeczywiście otrzymaliśmy czyli 3BB.399,00 zł, natomiast dotacja faktycznie wykorzystana wyniosła
386.733,00 złitaka kwota stanowi przychód bilansowy. Niewykorzystana dotacja w wysokości
1.666,00 zł została zwrócona 04'01.2017 r. - kwota 400,06 zł zwiększyła pozostałe przychody
z tyt. wzrostu wartości wydawnictwa'';

2) w zakresie kosztÓw:
a) materiały i energia - rÓŻnicawynosi 12g,15 zł ijest to faktura nr 31/07598557 Eden Springs

sp. z o.o. zaksięgowana po terminie złoŻenia sprawozdania,
b) usługi obce - róznica to kwota 433,30 zł - usługi pocztowe faktura F02428P1216SFAKAMD Poczta

Polska,
c) pozostałe koszty - róznice stanowi kwota: 20,29 zł,t1' zwrot kosztów dojazdu na konferencję

oraz korekta wartości sprzedanych towarów - wzrost kosztów na koncie wydawnictw o 514,60 zł
izmniejszenie kosztów na koncie Grudzień 19B1 o 114,54 zł.

Wyjaśnienia stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

'l.3. l kwańał 2017 r.

Zgodnie z ostatnią zmianąwprowadzonązarządzeniem Dyrektora Centrum nr 612017 z dnia
'19'06.2017 r. plan finansowy na rok 2017 zakładał przychody i koszty w tej samej wysokości,
tj. w kwocie 732'828,00 zł'

Według przedstawionego zestawienia obrotÓw i sald kontza okres od 01.01.-31 '03'2017 r. przychody
i koszty Centrum na koniec l kwartału 2017 r' wynosiły odpowiednio: 193'442,59 zł oraz 147.B70,B7 zł

Przychody dotyczyły ponizszych pozycji :

dotacje podmiotowe _ 174.499,00 zł (konto 700_01), zczego dotacja zUrzędu Marszałkowskiego
Województwa Sląskiego -74.499,00 zł oraz dotacja z Miasta Katowice _ '100.000,00 zł,
sprzedaŻ usług (reklama i inne usługi) - B.70B,40 zł (konta 700-02 i 700-03),
sprzedaŻ produktów i towarów - B01 ,80 zł (konta 720 i 730),
pozostałe przychody - 9'433,39 zł (konto 760).

Poniesione koszty dotyczyły nizej wymienionych pozycji
1) amorlyzacja
2) zuŻycie materiałów ienergii

w tym:
- materiały biurowe
- prenumeraty
- materiały techniczne i budowlane
- środki czystości
- artykuły spożywcze
- pozostałe materiały

3) usługi obce
w tym:
- u sług i telekom u n i kacyj ne
- usługi pocztowe
- usługitransportowe
- u sługi gastronomiczne
- zabezpieczenie budynku
- usługidruku
- konserwacje i naprawy
- inne usługi

4) podatki i opłaty
5) wynagrodzenia

w tym:
- osobowe
- z tyt. umów cywilnoprawnych

995,99 zł
170,00 zł

1.951,36 zł
52,95 zł

567,80 zł
1.357,11 zł

22'751,28 zł (konto 420)

9.419,39 zł
5'095,21 zł

788,65 zł
1 .190,95 zł

56,10 zł
280,00 zł

7.380,00 zł
5.892,44 zł

541,20 zł
6.621,94 zł
2'315,0B'zł

87.805,74 zł

65.275,74 zł
22'530,00 zł

(konto 400)
(konto 410)

(konto 430)
(konto 440)
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6)
7)
8)

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
wartośÓ sprzedanych towarów i materiałów
pozostałe koszty

B.9B1,86 zł
556,59 zł
945,72 zł

(konto 450)
(konto 732)
(konto 470)

2. Rozrachunki

2.1. Rozrachunki na dzień 31.12.2015 r.

Zgodnie z przedstawioną ewidencją księgową (zestawienie obrotów i sald kont za okres 01.01.2015 r. -
31'12'2015 r.) na dzień 3'1 '12.2015 r':

1) zobowiązania krótkoterminowe Centrum wyniosły 250,75 zł (sa|do konta 301 ',Rozliczenie zakupu'')
i dotyczyło usług pocztowych zafakturowanych w 2016 r., a dotyczących 2015 r. Zobowiązania
długoterm inowe nie wystąpiły;

2) należności krÓtkoterminowe wynosiły 5.030,00 zł i wynikały z sald kont:
a) 200 ,,Rozrachunki z odbiorcami'' W kwocie 4.920,00 zł, ktÓre dotyczyło należności od Katowickiego

Holdingu Węglowego S.A' z tytułu 2 faktur wystawionych za usługę reklamowo-marketingową
w związku z realizacją umowy nr eRU 501500231 z dnia 09.12.2014 r., t1.:

faktura nr RA/1 812015 z dnia 27 .11 .2015 r. na kwotę 2.460,00 zł (doręczono 30.11 '2015 r'
wg potwierdzenia elektronicznego z serwisu Poczta Polska S.A' elNFo)_ zapłacono w dniu
05.0'l .2016 r. (WB nr 1 z 05.01 .2016 r.) 2.460,00 zł. Fakturę uregulowan o z opÓŹnieniem 6 dni
W związku z faktem, iŻv'tyliczona kwota odsetek, tj' 2,90 Ż pzev'tyŻszała kwotę opłaty za list
polecony odsetek nie naliczono (pismo GłÓwnej Księgowejzatwierdzone przez Dyrektora
Centrum w sprawie odstąpienia od naliczenia odsetek);
faktura nr RN2112015 z dnia 29'12'2015 r. na kwotę 2.460,00 zł (doręczono 04.01 '2016 r'

wg potwierdzenia elektronicznego z serwisu Poczta Polska S'A. elNFo) - zapłacono w dniu
03.02'2016 r. (WB nr 11) kwotę 2.460,00 zł:

b) 201 ,,Rozrachunki z dostawcami'' (saldo Wn) w kwocie 110,00 zł (kaucja za butle).

Wartość nalezności i zobowiązań wykazana w bilansie, sporządzonym Wg stanu na dzień 31 '12.2015 r
była zgodna z danymiwynikającymiz ewidencji księgowej

2.2. Rozrachunki na dzień 31.'12.20']6 r.

Zgodnie z przedstawioną ewidencją księgową (zestawienie obrotów i sald kont za okres 01.0'l.2016 r. -
31.12.2016 r.) na dzień 31'12.2016 r.:

1) zobowiązania krótkoterminowe Centrum wyniosły 10'457 ,21 zł i dotyczyły zobowiązań wobec
kontrahentow (saldo konta 201), w tym:

nota księgowa nr 1|MJI2017 z dnia 30.01.2017 r. na kwotę 9.863,56 zł wystawiona tytułem
rozliczenia składek Z|JS z tytułu występów pracowników Teatru Śląskiego w Katowicach w czasie
projektu współrealizowanego przez Centrum w 2016 r. pn. ,,Wujek'91 Czarna ballada'' - tlvw. kwotę
przekazano w dniu 06.02.2017 r. (WB nr 14),
faktura nr F02428P1216SFAKAMD z dnia 04.01'2017 r. wystawiona przez Pocztę Polską S.A'
za usługi pocztowe na kwotę 433,30 zł brutto _ zapłacono 13.0'1 '2017 r. (WB nr 5),
faktura nr 31/07598557 z dnia 30.12'2016 r' wystawiona przez Eden Springs Sp. z o., Dąbrowa
Górnicza zazakup wody na kwotę 129,15 zł brutto - zapłacono w dniu 04'01'2017 r. (WB nr 2),
faktura nr 1275l16lFVS z dnia 31 .12.2016 r. wystawiona przezZnaczki Turystyczne Sp. z o.o.,
Zloty Potok za zakup znaczkÓw turystycznych _ KrzyŻ Pomnik Górnikow Kopalni na kwotę 3'l,00 zł
brutto _ zapłacono 03.01 .20'l7 r. (WB nr 1),

niedopłata w kwocie 0,20 zł do faktury nr F/001109116 z dnia 14'12'2016 r. wystawionej przez
ANTRA R. Po|ubiec zWarszawy (WpłyW 15.12.2016 r.) na kwotę 81'l,B0 zł brutto za zakup reklamy
-zapłaconowdniu 19'12.2016 r. kwotę811,60zł(WBnr151)oraz0,20złwdniu 09.01'2017 r.

(WB nr 3 z dnia 09.01.2017);

2) naleznoŚci krotkoterminowe wynosiły 11 .616,51 Ż i dotyczyły:
a) należności z tytułu dostaw i usług (saldo konta 200) w kwocie 2'420,00 zł, dotyczące:

faktury nr RA/30/2016 z dnia 30.12'2016 r. z terminem płatności do dnia 13'01.2017 r'

dla ,,KatowickiWęgiel'' Sp. z o.o. z Katowic na kwotę 2.400,00 zł za usługę promocyjno-

7

ą



reklamową na terenie Muzeum lzby Pamięci KWK,,Wujek'' - zgodnie z umową nr 47lUl15
(doręczono w dniu 03.01.2017 r. wg wydruku z systemu śledzdni przesyłek Poczty Polskiej)-
zapłacono 2.400,00 zł w dniu 17.01.2017 r. (WB nr 7);
faktury nr RA/31/2016 z dnia 30.12.2016 r. na kwotę 20,00 zł zterminem płatności
do '13.01 .2017 r. dla Centrum Kultury ,,Karolinka" w Radzionkowie za sprzedaz publikacji
,,Wywieziono nas bydlęcymi wagonami'..'' - zapłacono 11.01'2017 r. 20,00 zł (WB nr 4);

b) nalezności z tytułu rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy
(sa|do konta229) w kwocie g.'196,51 zł.

Wańośó nalezności i zobowiązań wykazana w bilansie, sporządzonym W9 stanu na dzień 31 '12.2016 r
była zgodna z danymiwynikającymiz ewidencji księgowej

2.3. Rozrachunki na dzień 30.06.2017 r.

Zgodnie z przedstawioną ewidencją księgową (zestawienie obrotów i sald kont za okres 01'01.2017 r' -
30.06.2017 r.) na dzień 30.06.20'17 r.:

1) zobowiązania Centrum stanowiły kwotę 33.590,66 zł i dotyczyĘ:
a) rozrachunków z dostawcami na kwotę ogółem 13'470,88 zł (saldo konta 201), w tym:

12.300,00 zł brutto z tytułu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach RPo WsL
na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe (projekt pn' ,,Dostosowanie
budynku dziedzictwa kulturowego Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności do potrzeb
działalności kulturalnej'') - faktura nr 2Nll2017 z dnia 30.06.201 7 r. wystawiona przez Jacek
Kawala FRAM Konsulting zKrakowa - zapłacono w dniu 05.07 '2017 r. (WB nr 78),
615,00 zł brutto z tytułu usług pomocy prawnej _ faktura VAT nr 2712017 z dnia 03'07 '2017 r.

wystawiona przez Kancelarię Radcy Prawnego M. Piskała z Gliwic - zapłacono w dniu
05.07.2017 r. (WB nr 7B),
405,90 zł brutto z tytułu umieszczenia materiałów reklamowych w informatoze kwańalnym:
Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych ,,Katowice'' - faktura VAT nr 1110612017 z30.06.2017 r'

wystawiona przezR' Sadłoń z Chorzowa - zapłacono w dniu 14'07.2017 r. (WB nr B2),
124,15 zł brutto z tytułu usług pocztowych - faktura VAT nr F27640P0617SFAKAMD z dnia
05.07.2017 r. wystawiona przez Pocztę Polską s'A. _ zapłacono w dniu 10'07 '2017 r'

(WB nr B0),
25,83 zł brutto zaznaczki turystyczne _KrzyŻ Pomnik GornikÓw KopalniWujek oraz Muzeum
lzba Pamięci Kopalni Wujek - faktura nr 0613l17lFvs z dnia 04'07 '2017 r. wystawiona przez
Znaczki Turystyczne Sp. z o.o., Złoty Stok - zapłacono w dniu 05'07 '2017 r. (WB nr 78);

b) zaliczki na podatek PlT w kwocie 2.425,00 zł (saldo konta 223-01);
c) rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne' i Fundusz Pracy w kwocie

ogółem 11'740,79 zł (saldo konta229);
d) rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń w kwocie 5.953,99 zł (saldo konta 231 ) -

wypłacono w dniu 05.07.2017 r. (WB nr 7B);

2) należnoŚci Centrum stanowiły kwotę 213'377,86 zł i dotyczyĘ
a) naleŻności od odbiorców w kwocie ogółem 2'525,86 zł (saldo konta 2O0), w tym:

2.400,00 ż ztytułu usługi promocyjno-reklamowej na terenie Muzeum lzby Pamięci KWK
,,Wujek", zgodniez umową nr2lUl17 _fakturanrRN12l2017 zdnia 30'06'2017 r.

dla ,,KatowickiWęgiel'' Sp. z o.o. z Katowic (dostarczona kontra.hentowi w dniu 04.07.2017 r.

wg wydruku z systemu śledzenia przesyłek Poczty Polskiej) - zapłacono w dniu 13'07.2017 r'

(WB nr 81),
93,00 zł z tytułu rozl. sprzedaŻy wydawnictw za czenryiec 2017 r' - faktura nr RN13l2017
z dnia 05'07 '2017 r' dla Centrum Kultury ,,Karolinka'' w Radzionkowie - zapłacono w dniu
13.07.2017 r. (WB nr B1),
32,86 zł ztytułu rozliczenia sprzedazy wydawnictw na podstawie umowy dystrybucyjnej z dnia
05.06.2017 r' zfirmą motyleksiazkowe'pl Beata Motyl z Warszawy - faktura nr RN1412017
z dnia 10'07 '2017 r' Termin płatności wynikający z zawarhej z kontrahentem umowy do dnia
zakończenia kontroli, tj. do dnia 28.07.2017 r. nie upłynął. W toku kontroli Dyrektor Centrum
złoŻył oświadczenie z dnia 26.07 .2017 r. w przedmiocie sposobu rozliczenia z kontrahentem
oraz przyjętego terminu płatności. Niniejsze oŚwiadczenie stanowi załącznik nr 4 do protokołu
kontroli;

b) rozliczenia z tytułu dotacji z Urzędu Miasta Katowice w kwocie 35 '827 ,00 zł (saldo konta 249-01 );
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c) rozliczenia z tytułu dotacji _ |Jrząd Marszałkowski Wojewodztwa Śląskiego w kwocie 175'O25,OO zł
(saldo konta 249-02).

Zgodnie z przedstawionym w toku kontroli oświadczeniem z dnia 19.07.2017 r., podpisanym przez
Dyrektora Centrum i Główną Księgową, w latach 2015 _ 2017 Centrum nie dokonało zadnych umorzeń
nalezności kontrahentom.
Powyzsze oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

3. P rawidłowość wvkorzvstan la dotac ii z budżetu Woiewództwa Ślas kieqo

Kontrolą objęto wykorzystanie przez Centrum środkÓw finansowych otrzymanych z budŻetu
WojewÓdztwa Śląskiego na podstawie nizej wymienionych umów dotacji:

3.1. Umowa2346lKLl2016 z dnia 07.09.2016r. - dotacja celowa w kwocie 93.840'00 zł
na realizację zadania pn. ,,Wykonanie projektu budowlanego oraz szczegółowego scenariusza
i koncepcji vvystavvy stałej''.
W umowie okreŚlono, m. in':

realizację zadania w oparciu o program rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr'1 do umowy,
zatwierdzony w dniu 23.08.2016 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1711l133N12016,
dotacja przekazywana na podstawie pisemnego wniosku o wypłatę dotacji,
dotacja powinna byÓ wykorzystana do 30.12.2016 r.,

wniosek o płatność powinien zostaÓ złoŻony do 30'1 1.2016 r'

W dniu 28.09.2016 r. zawańo aneks do umowy, na mocy którego postanowiono, że:
wypłata dotacjiz budzetu WojewÓdztwa Śląskiego przekazywana będzie na podstawie pisemnego
wniosku o wypłatę dotacji w kwocie nie wyŹszej niz wynika to z zatwierdzonego programu
rzeczowo-finansowego w terminie '14 dni od daty złoŻenia poprawnego wniosku,
zadanie będzie realizowane w oparciu o zakres rzeczowy opisany w aktualizacji programu
rzeczowo-finansowego zatwierdzonej w dn' 27 '09.2016 uchwałą Zarządu Województwa Sląskiego
nr 2213178N12015.

Zgodnie z aktualizacją programu rzeczowo-finansowego finansowanie zadania przedstawiało
się następująco:
1) ,,Wykonanie projektu budowlanego'': całkowity koszt realizacji - 99'630,00 zł (środki własne _

5.79o,oo zł, środki budzetu Województwa Śląskiego - 93.84O,OO zł),
2) ,,Wykonanie szczegółowego scenariusza i projektu koncepcjiwystawy stałej'': całkowity koszt

realizacji _ 105'780,00 zł (środki własne instytucji - 15.620,00 zł, środki budzetu Urzędu Miasta
Katowice - 90.160,00 zł).

Wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 93.840,00 zł Centrum złoŻyło pismem z dnia 30.11.2016 r. (wpływ
do Kancelarii ogÓlnej Urzędu w dniu 30.11'2o16 r.). Środki dotacji wpłynęły na rachunek Centrum
w dniu 13.12.2016r. (WB nr 148 z dnia 13.12.2016 r.)

Z otrzymanych środkÓw sfinansowano sporządzenie dokumentacji przygotowawczej i projektowej
przebudowy budynku Śląskiego Centrum Wolności i Solidarnościwrazz przeniesieniem praw
autorskich, ktore obejmowało:

1) opracowanie Projektu Koncepcyjnego przebudowy, nadbudowy izmiany sposobu użytkowania
budynku przy ul. W. Pola 38 w Katowicach dla potrzeb Centrum, w tym:

a) lnwentaryzacja architektoniczna wnętrza budynku w formie rzutów i przekrojów
charakterystycznych;

b) Rzuty i przekroje płaskie kondygnacji;
c) Opis koncepcji;
d) Wizualizacje;
e) Wstępne uzgodnienia zrzeczoznawcami p.poŻ., sanepid ibhp;
0 Wstępne uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków'
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2) opracowanie Projektu Budowlanego W rozumieniu przepisÓw Ustawy Prawo Budowlane,wraz
z niezbędnymi uzgodnieniami dla projektu, w tym:

a) Projekt architektoniczno-budowlany,
b opinia techniczna dotycząca mozliwości przebudowy i zmiany sposobu użytkowania,
c Projekt i nstalacji elektrycznej,
d Projekt instalacji wod no-kanal izacyjnej,
e Projekt instalacji c.o. i wentylacji,
f) Charakterystyka energetyczna,
g) lnformacja BIOZ,
h) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień do projektu - opinii sanepid, p.poŻ.,
i) Wykonanie mapy dla celów projektowych (o ile będzie to wynikać zprzyjętej koncepcji

architektonicznej),
j) ZłoŻenie w imieniu zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę.

Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania przeprowadzonego według obowiązujących
w Centrum procedur wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi
i roboty budowlane, których wańość nie przekraczav,tyraŻonejw złotych równowartości kwoty 30 tys.
EURo. opisano w punkcie ll.4. protokołu kontroli.
W dniu 03.10.2016 r. z wybranym wykonawcązawarto umowę na sporządzenie dokumentacji
przygotowawczej iprojektowej przebudowy budynku Centrum wrazz przeniesieniem autorskich praw
majątkowych. WańośÓ umowy wynosiła 99^630,00 zł brutto.
W dniu 30.11.2016 r., tj. w terminie wynikającym zzawartej umowy, podpisano protokół przekazania
dokumentacji projektowej (5 egz. Projektu budowlanego + 1 egz. Projektu na CD) bez wnoszenia uwag
przez Centrum oraz pismo dotyczące przekazania kopii wniosku pozwolenia na budowę.
W związku zrealizaĄązadania w toku kontroli przedstawiono wydane przez Ś|ąskiego Konsenvatora
Zabytkow w Katowicach pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do Ęestru zabytkow _ przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku przy
ul' W. Pola 38 w Katowicach, działka nr 2518, dla potrzeb Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności;
numer pozwolenia nr 239712016 (z dnia. 23'11.2016 r.) - pozwolenie waŻne do dnia 0'1 .08'2019 r'

W dniu 30'11'2016 r. została wystawiona faktura Vat nr 5512016 na kwotę 99.630,00 zł brutto
z terminem płatności do dnia 30J22016 r. Fakturę zapłacono w dniu 15'12'2016 r. (WB nr 150 z dnia
15'12.2016 r.) _ kwota 93.840,oo zł ze środków budzetu Województwa Śląskiego, kwota 5.79O,00 zł
ze środków własnych Centrum.
PłatnoŚÓ została zrealizowana przez Centrum terminowo, a faktura posiadała adnotację, iz wydatek
został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, zatwierdzony do wypłaty
przez Główną Księgowąoraz Kierownika Jednostki. Wskazano takŻe odniesienie do żródła
finansowania.
Centrum nie jest podatnikiem podatku VAT _ wydatki sfinansowane ze środków budzetu Województwa
Sląskiego na realizację zadania zostały rozliczone izaksięgowane W wysokości brutto.

3.2. Dotacja na realizację zadania pn. ,,organizacja obchodów 35. Rocznicy pacyfikacji Kopalni
Węgla Kamiennego'Wujek' w Katowicach''.
Umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Śląskim Centrum Wolności i Solidarnościzostała
zawarta w dniu 30'11'2016r' i wpisana do centralnego rejestru umów Województwa Śląskiego
pod numerem 3003/KL/2016.
Przedmiotem umowy było udzielenie Centrum dotacji w kwocie 36.900,00 zł brutto z przeznaczeniem
na realizację zadania pn' ,,organizacja obchodÓw 35. Rocznicy pacyfikacji KopalniWęgla Kamiennego
'Wujek'w Katowicach".

Zgodnie z umową m. in.:
przekazanie środków na rachunek wskazany w umowie nastąpi w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia umowy;
do dnia 27.12'2016 r. Centrum zobowiązało się złozyć sprawozdanie finansowe i merytoryczne
z wykorzystania dotacji wraz z kserokopiami dokumentów księgowych dotyczących realizacji
dotacji,
w przypadku uzyskania pzez Centrum na podstawie obowiązujących przepisów zwrotu podatku
VAT za dostawy lub usługi opłacone z dotacji zobowiązane jest on do zwrotu do budzetu
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Województwa Sląskiego równowańości otrzymanych lub rozliczonyćh w deklaracji VAT-7 ŚrodkÓw
finansowych w terminie do 14 dni od daty Wpływu z Urzędu Skarbowego lub rozliczenia podatku;
w terminie do dnia 30.12.2016 r. Centrum było zobowiązane złoŻyć rozliczenie kwoty podatku VAT
zapłaconego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zgodnie
zzałącznikiem nr 2 do umowy.

Umowa została zawarta na okres do dnia przekazania środkÓw dotacji, nie dłuzej niz do dnia
30.12.2016 r.

Środki dotacji w wysokoŚci 36.900,00 zł zostaĘ przekazane na rachunek Centrum w dniu 06.12'2016 r
(WB nr 144 2dnia06.12.2016 r.).
Rozliczenie finansowe zadania pn. ,,organizacja obchodów 35. Rocznicy pacyfikacji Kopalni Węgla
Kamiennego 'Wujek' w Katowicach'' zostało przekazane do Województwa w dniu 23'12.2016 r. (wpływ
do Kancelarii ogÓlnej Urzędu w dniu 23.12'2016 r').

Zgodnie zv,rw. rozliczeniem ze środkÓw dotacji sfinansowano koszt kampanii promocyjnej związanej
z 35 rocznicą pacyfikacji KWK "Wujek'' - 36'900 zł brutto, której wykonawcą był Polska Press Sp. z o.o
z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie umowy zawartej w dniu 02.12'2016 r. pomiędzy Centrum
(reprezentowanym przezDyrektora), a Dyrektorem Biura Reklamy Filia Śląsk Press Polska.
Przedmiotem umowy było wykonanie kampanii promocyjnĄzwiązanej z 35 rocznicą pacyfikacji KWK
,,Wujek'', polegającej na:

zorganizowaniu debaty w dniu 12.12.2016 r., w budynku Media Centrum w Sosnowcu,
ul. Baczyńskiego 25,
zredagowaniu, wydrukowaniu i dystrybucji 16-stronicowego wydania dodatku specjalnego
do Dziennika Zachodniego w dniu 15.12.2016 r.,
promocji dodatku specjalnego w wydaniu głÓwnym Dziennika Zachodniego olaz w senruisie
dziennikzachod ni. pl w d niach : 09-30.1 2.201 6 r.,
emisji 1 strony reklamy w grudniowym wydaniu miesięcznika historycznego _ Nasza Historia'

Zgodnie z przekazanym rozliczeniem kwota podatku VAT zapłacona ze środków budżetu Województwa
Śląskiego wyniosła 6.9oo,oo zł. W dokumencie wskazano, iŻ kwota podatku VAT odzyskana lub
do odzyskania zUzędu Skarbowego wynosi 0,00 zł. Centrum nie jest podatnikiem podatku VAT.

ProtokÓł zdawczo-odbiorczy został podpisany w dniu 22'12.2016 r. - przyjmujący (Dyrektor Centrum)
potwierdził odbiór zgodnie z umową zawartąw dniu 02'12'2016 r. dotyczącą Kampanii promocyjnej
związanej z 35 rocznicą pacyfikacji KWK,,Wujek''.
Kserokopia protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

W dniu 24.07 '2017 r. do Dyrektora Centrum skierowane zostało zapytanie dotyczące zapisu zawartego
w protoko|e zdawczo-odbiorczym, iŻ ,,Zamawiający potwierdza naleŻyte wykonanie przedmiotu umowy
dotyczącejwynajmu powierzchniwystawienniczej pod ekspozycję materiałów promocyjno-reklamowych
Województwa Śląskiego podczas konceńu kolęd, który odbył się 16'12.2016 roku o godz. 18'00 w sa|i
koncertowej Polskiego Radia Katowice, ul. Ligonia 29".
Pismem z dnia 25'07 .2017 r. Dyrektor Centrum oświadczył iŻ w trakcie rozmów Polska Press
zaproponowała bezpłatne stanowisko z promocją instytucjiWojewództwa Śląskiego podczas wieczoru
kolęd zorganizowanego w Radiu Katowice. Zadania zawańe w umowie z Polska Press zostały
wykonane zgodnie z umową, opisane w sprawozdaniu merytorycznym, jak również w formie
załącznikow zostały dołączone do oświadczenia. Do protokołu została dołączona informacja o realizacji
bezpłatnego stanowiska. Nie wpłynęło to jednak na całkowity koszt realizai1i zadania.
Pismo Dyrektora Centrum zdnia25'07.2017 r'wrazz kserokopią umowy zdnia02.12.2016 r. stanowią
załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

Faktura VAT nr FVS2016/000814418KA2 dnia 22.12.2016 r. wystawiona przez Polska Press Sp. z o.o.
(wpływ do Centrum w dniu 22'12'2016 r.), na kwotę 36.900,00 zł brutto, z terminem płatności do dnia
05.0'1 '2017 r., została zapłacona w dniu 23'12'2016 r' (WB 155). Przedstawiona faktura posiadała
m.in. adnotaĄę, Że wydatek został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym, zatwierdzony do wypłaty przezGłowną Księgowąoraz Kierownika Jednostki. W opisie
faktury wskazano takze odniesienie do Źródła finansowania.
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4. Prawidłowość udzieIania zamówień publicznvch

W Centrum obowiązuje regulamin dotyczący udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi
i roboty budowlane, ktorych wartośó nie przekraczav,tyraŻonejw złotych równowartości kwoty
określonej w ań. 4 pkt B ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamÓwień publicznych, wprowadzony
zarządzeniem Dyrektora nr 912012 z dnia 31,05'2012 r., a zaktualizowany zarządzeniem nr 1 912014
z dnia 15.10.2014 r.

Kontrolą objęto wybor wykonawcy dla zamówienia na sporządzenie dokumentacji przygotowawczej
i projektowej przebudowy budynku Centrum, przeprowadzonego w 2016 r. według procedury
określonej ww. regulaminem.

Ustalono, Że zaproszenie (z dnia 05.09'2016 r.) do składania ofeń wysłano pocztą e|ektroniczną, w dniu
05.09.2016 r. do 4 firm.
W zapytaniu ofeńowym określono:

termin składania ofert - do dnia 12'09.2016 r',
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia _ Sporządzenie dokumentacji przygotowawczej
i projektowej przebudowy budynku Śląskiego Centrum Wolności i Solidarnościwraz
z przeniesieniem autorskich praw majątkowych,
kryterium oceny ofeń _ cena 1007o,
termin realizaĄi zamówienia - do 30.'l1'2016 r' (za dzien wykonania zamówienia uznaje się datę
złoŻenia kompletu dokumentacji w organie architektoniczno-budowlanym celem uzyskania decyzji
o pozwoleniu na.budowę).

W ntu W aczon terminie złoŻone 3

Zamówienie zostało udzielone firmie KoZlARsKl PRACOWNlA PROJEKTOWA. Wybrana została
ofeńa z na)niŻszą ceną, tj. 99.630,00 zł brutto.
Wdniu 03.'10.2016 r. zwybranym wykonawcązawarto umowę na sporządzenie dokumentacji
przygotowawczej i projektowej przebudowy budynku Centrum wrazz przeniesieniem autorskich praw
majątkowych. WartośÓ umowy była zgodna z cenązawartąw ofercie.
Z przebiegu postępowania sporządzono pisemny protokół, datowany na dzień 28.10.2016 r'

W toku kontroli zwrÓcono się do Dyrektora Centrum z prośbą o wyjaśnienie sposobu ustalenia wańości
szacunkowej dla powyzszego zamówienia
Dyrektor Centrum przedłoŻył oświadczenie, w którym wskazał, iz wańość szacunkowa zamÓwienia,
w kwocie 100.000,00 zł netto (22.675,00 EUR) została ustalona w połowie lipca 2016 r. na podstawie
p rze p rowa d zo n e go r ozeznania te I efo n i czne g o.
Pismo Dyrektora Centrum zdnia 24'07 '2017 r. w sprawie ustalenia wańości szacunkowej zamÓwienia
stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

5. Wvbrane zaqadnienia z qospodarki składnikami maiatkowvmi

5.1. Zmiany stanu składników majątkowych
Stan środków tnłałych brutto, wynikający z ewidencji księgowej konta 010 ,,Środki trwałe'' w okresie
od 01.01 .2015 r. do 31.03'2017 r. pozostawał niezmienny i wynosił 1.240'000,00 Ż.
Zgodnie z ewidencją konta 070 umorzenie środków tnruałych wynosiło:

wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - 113.032,51 zł,
wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - 150'710,01 zł,
wg stanu na dzień 31 .03.2017 r. - 160J29,40 zł'

LP Nazwa wykonawcy, siedziba Cena
brutto

Deklarowany termin
realizacii

1 FORMA S.C. T. Bilewicz, R. Kuberski, Katowice 141.450,00 30.11.2016 r
2 KOZIARSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA, Katowice 99.630,00 30.11.2016 r

30.11.2016 r3. MAAD PRACOWNIA PROJEKTOWA, MARCIN PYRZ,
Zabrze

172.200,00
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WartoŚÓ netto środkÓw tnruałych wykazanych w bilansie na dzień 31 .12.2015 r. oraz 31.12.2016 r. była
zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej i wynosiła odpowiednio: 1.126.967,49 zł oraz
'l.089.289'99 zł.

Stan środków tnłałych w budowie (ewidencja konta 0B0) okresie od 01 .01 .2015 r. do 31 '03.2017 r'

wynosił:
wg stanu na dzień 01.01'2015 r' - 4.551 ,00 zł,
wg stanu na dzień 31'12'2015 r. - 4.551 ,00 zł,
wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - 209.961 ,00 Ż,
wg stanu na dzień 31'03.2017 r. - 209.96'1 ,00 zł.

Zwiększenie wańości środków tnłałych w budowie w 2016 r. o kwotę 205'410,00 zł dotyczyło kosztów
opracowania dokumentacji projektowej z zakresu pzebudowy budynku Centrum oraz wykonania
szczegółowego scenariusza i projektu koncepcji wystawy stałej.

Stan wartości niematerialnych i prawnych, wynikający z ewidencji konta 020 w okresie od 01.01 '2015 r

do 31.03.2017 r. pozostawał niezmienny i wynosił 6.000,00 zł'
Zgodnie z ewidencją konta 060 umorzenie wańości niematerialnych i prawnych wynosiło:

wg stanu na dzień 31'12.2015 r' - 3.000,00 zł,
wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - 6.000,00 zł,
wg stanu na dzień 31.03.2017 r. - 6.000,00 zł.

5.2' l nwenta ryzacja s kład n i ków majątkowych
Zarządzeniem nr 712015 z dnia 15.09.2015 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej za 2015 r. Dyrektor
Centrum polecił przeprowadzenie inwentaryzaĄi rocznej drogą spisu z natury:

materiałÓw i towarów na dzień 31.12.2015 r',
środków pienięŻnych w kasie na dzień 31'12.2015 r.,

środkÓw tnruałych i wyposazenia w okresie od 15.09.2015 r. do 31.12'2015 r.,

depozytów na dzień 31.12.2015 r.

Zarządzono także przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych składników drogą potwierdzenia sald
iweryfikacji.
Powołano komisję w składzie 3-osobowym: przewodniczący i 2 członkow.

Zgodnie z przedstawionym dokumentem dotyczącym inwentaryzacji kasy na dzień 31 '12.2015 r.

w kasie znĄdowała się gotówka w kwocie 566,75 zł (na dokumencie były podpisy osoby
odpowiedzialnej materialnie, 2 członków komisji inwentaryzacyjnej, a takze podpis Głównej Księgowej).
Stan gotówki w kwocie 566,75 zł jest zgodny z Rapońem Kasowym nr RKB/65/201S/KASA z dnia
31.12.2015 r. oraz saldem konta 101 ,,Kasa".

Stan środków pienięznych na rachunku bankowym, potwierdzony przezAlior Bank S.A. obsługujący
Jednostkę, wynosił 26.282,21 zł i był zgodny z saldem konta 131 ,,Rachunek biezący'' na dzień
31.12.2015 r.

Spis z natury materiałów i towarów przeprowadzono na jednym arkuszu spisu z natury (arkusz nr 1) -
spisu dokonano W dniu 31 .12.2015 r' przez 2 członków komisji przy udziale osoby materialnie
odpowiedzialnej. Przedstawiono takze oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnejzłozone w toku
inwentaryzacji. Spisane pozycje zostały wycenione' Ustalono wańośÓ spisanych produktÓw i towarów,
w kwocie 9.754,48 zł'

Spisu z natury wyposaŻenia i depozytów dokonano na arkuszach spisu od nr 2 do nr 10.
Zgodnie z obowiązującymi w Centrum zasadami rachunkowoŚci dla niskowańościowych składnikÓw
aktywÓw tnvałych o wartości początkowej poszczególnych składnikow od 100,00 zł do 3.500,00 zł
ewidencja pozabilansowa prowadzona jest iloŚciowo w zbiorze zawierĄącym przychody, rozchody
i stany poszczegÓlnych rodzajów tych składników ' Urządzeniem księgowym jest księga inwentarzowa

Spis środkÓw trwałych, obejmujących budynek i prawo wieczystego uzytkowania gruntu, zawierał
aikusz spisu nr 11 '-Wańośi ze-spisu w kwocie 1 .zło.ooo,o O zł był zgodny z saldem konta 01O ,,Środki
truałe'' na dzień 31.12.2015 r.
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W toku kontroli przedstawiono zatwierdzone przez Dyrektora Centrum:
ProtokÓł z inwentaryzaĄii weryfikacji składników aktywÓw i pasywów na dzień 31.12.2015 r'

dotyczący weryfikacjiwańości, m.in.: budynkóW prawa uzytkowania wieczystego, stanu środkÓw
finansowych, rozrachu nkoq rozl iczeń m iędzyokresowych ;

Sprawozdanie końcowe z przebiegu spisu z natury z dnia 05.01 .2016 r.;

ProtokÓł zrozliczenia wyników inwentaryzacjiz dnia 15.01.2016 r., zgodnie z ktorym stwierdzoną
róznicę między stanem produktów i towarÓw wynikającą ze spisu znatury (9.754,48 zł), a sumą sald
kont: 320,,Towary handlowe'' i 600,,Produkty gotowe'' (ogółem 9.754,42 zł), w kwocie 0,06 zł
wyjaśniono jako skutek Wyceny jednej z pozyĄi (wydawnictwo ,,PaWeł StelIer ańysta deportowany'')
po zaokrągleniu groszowym. Zgodnie z propozyĄąGłównej Księgowej, zatwierdzonąprzez
Dyre ktora Ce ntrum, pozostawio no sta n ewidencyj n y bez zmian.

Zarządzeniem nr 1312016 z dnia 14.10'2016 r. w sprawie inwentaryzaĄi rocznej za 2016 r. Dyrektor
Centrum polecił przeprowadziÓ ostatniego dnia roboczego, t).30.12'2016 r.

a) inwentaryzaĄę roczną drogą spisu z natury składników:
materiałów i towarów wg stanu na dzień 31.12.2016 r.,

Środków pienięznych w kasie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.;

b) przeprowadziÓ inwentaryzaĄe pozostałych składników drogą potwierdzenia sald oraz weryfikacji.
Powołano 3-osobową komisję inwentaryzacyjną'
Zaządzenie weszło w zycie z d n iem podpisan ia, t1. z datą 1 5. 1 0.20 1 6 r.

W toku kontroli przedstawiono m.in.:
arkusz spisu z natury dotyczący materiałów i towarów, przeprowadzony przez 2-osobowy zespół
spisowy w dniu 30.12'2016 r' przy udziale osoby materialnie odpowiedzialnej. Przedstawiono także
oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnĄzłoŻone w toku inwentaryzacji.
Łączna wańośó materiałów i towarów ze spisu wyniosła 27,066,41 zł ,i była zgodna ze stanem
wynikającym z ewidencji księgowej wg stanu na dzień 31'12'2016 r. (suma sald kont: 320 ,,Towary
handlowe'' _ 1.486,85 zł oraz 600 ,,Produkty gotowe" - 25.579,56 zł);

dokument dotyczący inwentaryzacji kasy z dnia 30.12'2016 r. - stan kasy ustalony w wyniku
inwentaryzacji wynosił 522,80 zł i był zgodny z ostatnim Raportem Kasowym z dnia 30.12.2016 r'

nr RKB/61/2016/KASA oraz saldem konta 10'1 wg stanu na dzień 31.12'2016 r.;

potwierdzenie salda na dzień 31.12'2016 r., w kwocie 25'776,15zł,przesłane przez bank
obsługujący Centrum, tj. Alior Bank S.A. Stan salda był zgodny ze stanem wynikającym z ewidencji
księgowej- saldo konta 131 ,,Rachunek biezący'' na dzień 31'12.2016 r';

W toku kontroli przedstawiono takze zatwierdzone przez Dyrektora Centrum:
Protokół z inwentaryzacji i weryfikacji składników aktywÓw i pasywów na dzień 31.12.2016 r.

dotyczący weryfikacji wańości, m.in': budynku, prawa uzytkowania wieczystego gruntu, wańości
niematerialnych i prawnych, środków tnvałych w budowie, rozrachunkóW stanu środków
pienięŻnych, rozliczeń międzyokresowych poprzez porównanie z dokumentamiŹródłowymi;
Sprawozdanie końcowe z przebiegu spisu z natury z dnia 05.01.2017 r.;

Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji z dnia 16.01'2017 r., zgodnie z ktorym nie stwierdzono
niedoborów ani nadwyzek.

6. Służbowa karta płatnicza

W okresie objętym kontrolą w Centrum uŻytkowana była jedna kańa płatnicza (karila MasterCard
Business Debetowa uzytkowana przez Głowną Księgową). Kańę wydano zgodnie z umową z bankiem
Alior Bank S.A. z dnia 28.03.2012 r.

Powyzsze potwierdza oświadczenie podpisane pŻez Dyrektora Centrum i Głowną Księgowa Jednostki
z dnia 18'07 '2017 r., które stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

W okresie 2015-2016 wykonano za pomocą kańy płatniczejniŻej wymienione operacje:
płatnośÓ kańą w dniu 17.11'2015 r' w kwocie 368,99 zł _ zakup ańykułów spozywczych oraz
środków czystości na potrzeby działalności (WB nr 123 z dnia 19'11'2015 r.) - faktura VAT
nr 175821024801 z dnia 17 .11 .2015 r. na kwotę 368,99 zł wystawiona przez Selgros cash & carry
Katowice;
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płatnośÓ kańą w dniu 01 '12.2015 r. w kwocie 68,88 zł _ zakup ańykułów biurowych, spozywczych,
środków czystości (WB nr 132 z dnia 03J22015 r.) - faktura VAT nr 245835019931 z dnia
01.12'2015 r. na kwotę 68,88 zł wystawiona przez Selgros cash & carry Bytom;
płatnośó kartą w dniu 14.01 .2016 r, w kwocie 77,36 zł - zakup artykułów spozywczych oraz
ańykułów biurowych (WB nr 5 z dnia 16.01 '2016 r.) - faktura VAT nr 518500 z dnia 14'01.2016 r.

na kwotę 77,36zł od Tesco Polska Sp. z o.o., HipermarketTychy.

Ponadto przy pomocy karty płatniczej pobierano gotówkę do kasy Centrum - 6 operacji w 2015 r.

(na kwotę ogółem 5.500,00 zł) oraz 2 operacje w 2016 r. (1.000,00 zł w dniu 26'01 '2016 r. - WB nr 7
oraz 1.000,00 zł w dniu 06.06.2016 r' - WB nr 66).

Zasady, sposób itryb przyznawania orazkorzystania ze słuŻbowych kań płatniczych przy dokonywaniu
wydatków z budŻetu Województwa Śląskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych i samorządowych osób prawnych określono w załączniku nr 2 do uchwały
nr BO2t111N12016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04.05.2016 r. ze zm'

W celu realizacji ww. uchwały Dyrektor Centrum wydał zarządzenie nr 1212016 z dnia 21'09'2016 r'

w sprawie przyjęcia zasad, sposobu i trybu przyznawania oraz korzystania ze słuŻbowych kań
płatniczych, ze zmianąwprowadzonązarządzeniem nr 712017 z dnia 18'07.2017 r.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji (wydrukiz systemu bankowego dla transakcji na karcie
MasterCard Business Debetowa) w okresie od września 2016 r. (tj. wydania v,rw. zarządzenia Dyrektora
Centrum nr 1212016 dotyczącego słuŻbowych kań płatniczych) do lipca 2017 r' nie stwierdzono
zadnych transakcji realizowanych za pośrednictwem słuzbowej kańy płatniczej.

7. Realizacia zaleceń pokontrolnvch

W wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej w Centrum w 2014 r. przez pracowników Wydziału
Kontroli iAudytu Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Śląskiego w Katowicach, w zakresie
wybranych zagadnień z gospodarkifinansowejzalata2012-2014, wydano zalecenie aby kazdorazowo
przed udzieleniem zamówienia publicznego dokonywać oszacowania jego wartości zgodnie
z właściwymi przepisami prawa.
SposÓb szacowania sprawdzono na przykładzie zamowienia na sporządzenie dokumentacji
przygotowawczej i projektowej przebudowy budynku Centrum - opisano w punkcie ll.4. protokołu
kontroli' Nie stwierdzono nieprawidłowości W powyzszym zakresie.

lll. !nne ustalenia

Na tym ustalenia kontroli zakończono
ProtokÓł posiada 16 stron i 9 załączników stanowiących integralną jego częśÓ. ProtokÓł sporządzono
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim podpisaniu przez
ko ntrol ujący ch przekazano Dyrekto rowi J ed nostki.

Dyrektor Jednostki został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach wynikających
z Regulaminu kontroli instytucjonalnej wojewÓdzkich jednostek budzetowych, wojewódzkich osób
prawnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
stanowiącego załącznik do uchwały nr 699/1 08Nl2016 z dnia 19'04.2016 r' ze zm'
Zgodnie z $ 15 ust. 4 ww. Regulaminu w terminie 7 dni od doręczenia podpisanego przez
kontrolującego protokołu kontrolowany:
1) podpisuje protokół albo
2) wnosi umotywowane pisemne zastrzeŻenia do treści protokołu.
Kierownik jednostki kontrolowanĄzobowiązany jest niezwłocznie przekazaÓ do wydziału
przeprowadzającego kontrolę podpisany protokÓł bądŹ niepodpisany protokół zzastrzeŻeniami.
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Załącznikil.
Nr 1 - Kserokopia sprawozdania z wykonania planu finansoweg o za 2015 r. z dnia 05.02.2016 r.

oraz wydruk przedstawiający zestawienie obrotów i sald kont za okres 01.o1.-31 '12'2015 r';
Nr 2 ' Pismo z dnia 25.07.2017 r. w sprawie realizacji planu finansowego Centrum;
Nr 3 - Kserokopia sprawozdania z wykonania planu finansoweg o za 2016 r. z dnia 23.02.2017 r.

oraz wydruk przedstawiający zestawienie obrotów i sald kont za okres 01.o1.-3'1 '12.2016 r.;
Nr 4 ' oświadczenie z dnia 26.07 '2017 r. w pzedmiocie sposobu rozliczenia z kontrahentem oraz

przyjętego terminu płatności wrazz kserokopią umowy z dnia 05'06.2017 r.;

Nr 5 - oświadczenie z dnia 19.o7 '2017 r. w sprawie umozeń naleznoŚci;
Nr 6 - Kserokopia protokołu zdawczo_odbiorczego z dnia 22'12'2016 r.;
Nr 7' Pismo Dyrektora Centrum w sprawie protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego kampanii

promocyjnej związanĄ z 35 rocznicą pacyfikacji KWK ''Wujek'' wrazzdokumentacją
potwierdzającą realizację zadania oraz kserokopią umowy z dnia 02'12'2016 r.;

Nr 8 - Pismo Dyrektora Centrum w sprawie ustalenia wartości szacunkowej dla zamówienia
na sporządzenie dokumentacji przygotowawczej i projektowej przebudowy budynku Centrum;

Nr 9 ' oświadczenie z dnia 18'07.2017 r' w sprawie słuzbowej kańy płatniczej z wydrukami
d otyczącym i zr ealizow an yc h o pe ra cj i f i n a n s owych'

&iluua J łqłNł' tDlYl:
(miejscowoŚć, data ffi;i';;; ;;;i;k;ili

ł0B,sft
(data

Głównego Księgowego Jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM

Gr'ÓrUilY. xslEcowl

d'*gf.ffi tJ,żilóiłśka

Jednostka kontrolowana : Kontrolujący:

Urąrt Mnrszałkowski*"twruy"'
uł,Q.{, łł!:łł. :::.ffi|"I#:] :...'''....'

(data, pieczęc i podpiś kontrolującego)

lJrłąd Marszalkowski
'.''' : 4i' ry|ztya Ś ląskicgo
łzu/ '7łu'yg

toadna Frot

0l,ffi. t9/Ł.. ..i:l'*r!:: ' ..
(data, pieczęć i podpis kontrolującego)

2.0,7,
(data, pieczęć i podpis Dyrektora Jednostki)

śląskie Centrum Wolności i Solidarnośl
ul. Wincentego pola 38

40-596 Katowice
tel./fax 32 601 2t OB

NlPl ó34.?80'72 9.8; FEGoN.l2428óói54o(pleczęc JeonostKl)
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