
PRoToKoŁ

kontroli przeprowadzonej na podstawie:

arŁ'41ust. 1iust'2pkt6ustawyzdnia5czenłca199Br.osamorządziewojewÓdztwa
(t.j.: Dz. U.22020 r. poz.1668),

$ 10 ust. 1 Regulaminu kontroli wojewódzkich samoządowych jednostek organizacyjnych
i wojewódzkich osób prawnych Wojewodztwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały

nr 665i30A/ll2o19 Zarządu Wojewodztwa Śląskiego z dnia 27.03'2019 r' ze zm.
przez pracownika Depańamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa

Śląskiego w Katowicach - Krzysztofa Wyciślika - głÓwnego specjalistę,
w okresie od 12 do 21 pażdziernika oraz od 04 do 17 listopada 2020 r',
działającego na podstawie upowaŻnienia jednorazowego nr 444lAU12020 z dnia 08.10.2020 r.

oraznr 5071AU12020 z dnia 04.11.2020 r.

w zakresie gospodarki finansowej w wojewodzkiej samorządowej instytucji kultury

śląskie Centrum Wolności i Solidarnościw Katowicach, ul. Wincentego PoIa nr 38'

Kontrolę wpisano do ksiąŻki kontrolijednostki pod numerem 812020

Zakres czasowy kontroli:
lata 2018-2020
Zakres tematycznv kontroli:
l' Ustalenia ogólno-organizacyjne.
ll' Ustalenia szczegołowe.

1. Realizacja planu finansowego w latach 2018-2020.
2' Rozrachunki na dzień 31.12'2018 r. i 31 .12.2019 r'

3. PrawidłowośÓ wykorzystania dotacji z budżetu Wojewodztwa Śląskiego.
4' PrawidłowoŚć udzielania zamówień publicznych.
5. Wybrane zagadnienia z gospodarki składnikami majątkowymi.

lll. lnne ustalenia.

l. UstaIenia ogólno_organizacyjne.
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (zwane dalej ,,Centrum'', ,,Ścwis''; iest
wojewódzką samorządową instytucją kultury prowadzoną wspÓlnie przezWojewództwo Śląskie
i Miasto Katowice. NadzÓr nad jednostką sprawuje Zarząd Wojewodztwa Śląskiego'
Centrum posiada osobowoŚĆ prawną i wpisane zostało W marcu 2012 roku do Rejestru instytucji

kultury prowadzone go przezWojewodztwo Śląskie pod numerem Rl K_CW/Z2| 12.

Przedmiotem działalności Centrum jest zachowywanie i upowszechnianie wiedzy
o wprowadzeniu w 1981 roku w Polsce stanu wojennego, o utworzeniu i działalności NSZZ

,,Solidarność'' oraz prowadzenie stałej ekspozycji poświęconej pacyfikacjiw dniu 16.12.1981 r.

strajku gÓrnikÓw w KWK ,,Wujek" w Katowicach'
Ponadto jednostka zajmuje się działalnością naukowo_badawczą, dokumentacyjną, edukacyjną
oraz organizacją wystaw stałych, czasowych i objazdowych.

Centrum działa w szczególności na podstawie:

ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r' o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(obecnie t.j.: Dz. U.22020 r. poz. 194),

ustawy zdnia 5 czenłca 199B r. o samorządzie wojewÓdztwa (t.j.: Dz. U. z2020 r' poz.

1668),

ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz' U' z2019 r. poz' 506 ze zm.),
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umowy W sprawie prowadzenia WspÓlnej instytucji kultury pn. Śląskie Centrum Wolności
i Solidarności w Katowicach zawar1ej pomiędzy Wojewodztwem Śląskim a Miastem Katowice
w dniu 16 grudnia 2011 r.,

statutu, który został przyjęty dnia 18 czenłca 2012 r' Uchwałą Nr lVl22l29t2o12 Sejmiku
Wojewodztwa Śląskiego.

Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz
na podstawie planu finansowego, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
PrzychodamiCentrum są przychody zprowadzonejdziałalnoŚci, dotacje podmiotowe, dotacje
celowe, Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych orazz innych Źródeł'
WojewÓdztwo Śląskie i M iasto Katowice przekazująCentrum Środki finansowe:

w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności biezącej w zakresie
realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektow,
w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztÓw realizacji inwestycji
oraz na realizację wskazanych zadań i programów.

Centrum kieruje Dyrektor, ktorego powołuje i odwołuje ZarządWojewództwa Śląskiego
w uzgodnieniu zPrezydentem Miasta Katowice, w trybie okreŚlonym w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej'
Dyrektor zarządza Centrum, reprezentuje je na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalnoŚci
jednostki, w tym za całośćjej gospodarki finansowej'
Funkcje kierownicze w Centrum w okresie objętym kontrolą pełnili:
1) Robert Ciupa - Dyrektor, powołany na to stanowisko na okres od dnia 01'O7'2013 r. do dnia

30'06'2018 r' na podstawie uchwały Zarządu Wojewodztwa Śląskiego nr 14771267llvl2o13
z dnia 28.06.2013 r. oraz na okres od dnia O1 .06.2019 r. do dnia 31 .05.2026 r. na podstawie
uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr fi34l42Nll2o1g z dnia 22'05.2019 r'
W okresie od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31 .O5.2o19 r' p. Robert Ciupa pełnił obowiązki
Dyrektora Centrum na podstawie uchwały Zarządu Wojewodztwa Śląskiego
nr 1509/265N12018 z dnia 26.06.2018 r.;

2) Danuta Uzdowska - Głowny księgowy, zatrudniona na tym stanowisku od dnia 12'03'2012 r';
3) Jolanta orzeł' zatrudniona na podstawie umów nr 29l2O18luzi nr 4t2O19l|JZ na stanowisku

p.o. Głównego księgowego od dnia 01 .12.2o1B r. do dnia g1'o7.2019 r., tj' na czas
nieobecnościw pracy p' Danuty Uzdowskiej;

4) Anna Szewczyk'Pełnomocnik Dyrektora ds. Administracyjnych, upoważniona na czas
nieokreŚlony na podstawie Zarządzenia Dyrektora Centru m nr 1Ol2O20 z dnia 01.O4.2O2O r.:
a) w czasie nieobecności Dyrektora _ do kierowania biezącymi sprawami instfiucji oraz

reprezentowania jej na zewnątrz,
b) w czasie obecności Dyrektora - m.in. do zawierania umÓw dot. spraw administracyjnych

oraz przygotowywania i nadzoru zadan wynikających z przepisów w zakresie zamówień
publicznych.

orga nizację wewnętrzną Centrum określają m. in. Reg ulamin orga n izacyjny oraz Zasady
(polityka) prowadzenia rachunkowoŚci.
Aktualnie obowiązujący Regulamin organizacyjny wprowadzony został do stosowania
Zarządzeniem Dyrektora nr 612014 z dnia o5.o5'2o14 r', po zasięgnięciu wymaganej opinii
Zarządu Województwa Śląskiego, wyrażonej w uchwale nr 676l329llvl2o14 z dnia 16'O4'2014 r.
Ponadto ustalono, ze Dyrektor w dniu 09'1o.2o2o r' uzyskał pozytywną opinię Zarządu
Województwa, wyraŻoną w uchwale nr 2311l173Nll2o2o, do przedstawionej aktualizacji projektu
Regulaminu organizacyjnego, uwzględniającego, m.in. zmiany wwewnętrznejstrukturze
organizacyjnejjednostki. zakres planowanych zmian Regulaminu organizacyjnego
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po przeprowadzonych konsultacjach uzyskał aprobatę Miasta Katowice oraz Społecznego
Komitetu Pamięci Poległych Gornikow KWK,,Wujek'' w Katowicach.

W okresie objętym kontrolą obowiązywały Zasady (polityka) prowadzenia rachunkowości
wprowadzone do stosowania Zaządzeniami Dyrektora - odpowiednio:
1) nr 812012 z dnia 07.05'20'1 2 r' ze zm. - obowiązujące do dnia 31.12.2019 r.;

2) nr 1312020 z dnia 14'04.2020 r. - z mocą obowiązującą od dnia 01.01'2020 r', ze zmianą
wprowadzonąZarządzeniem nr 26 z dnia '14.10.2020 r'

W Zasadach (polityce) prowadzenia rachunkowoŚci Centrum ustalone zostały:
Zakładowy plan kont,

opis funkcjonowania kont syntetycznych i zasady księgowania operacji gospodarczych,
zasady prowadzenia ewidencji analitycznej na kontach ksiąg pomocniczych,
zasady Wyceny aktyłvów i pasywow oraz ustalania i rozliczania wyniku finansowego,
zasady inwentaryzacji oraz weryfikacji aktywow i pasywów,

zasady archiwizowania i ochrony danych.
Księgi rachunkowe w jed nostce prowadzone są z wykorzystaniem prog ram u kom puterowego

Comarch ERP optima autorstwa firmy Comarch S.A' z Krakowa, obejmującego moduły: Księgi
handlowe, Płace i kadry, Faktury oraz Kasa i bank.

Kontrola zarządcza w Centrum, jako jednostki sektora finansów publicznych, realizowana jest
w oparciu o Regulamin kontroli wewnętrznejwprowadzony do stosowania Zarządzeniem
Dyrektora nr 612013 z dnia 08.07.2013 r. oraz o Zasady kontroli zarządczej wprowadzone
do stosowaniaZaządzeniami Dyrektora: nr 1512013 z dnia 31'12'2013 r. i nr 712018 z dnia
08.05.2018 r' _ z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

ll. Ustalenia szczegółowe.
11.1. Realizacja planu finansowego.
11.1.1) Rok 2018.
Według przedstawionej kontrolującemu dokumentacji plan finansowy jednostki na rok 20'l8
po zmianach zakładał przychody orazkoszty w tej samej wysokości Wynoszące j 1 026 374,00 zł
Według przedstawionego zestawienia obrotów i sald kont za okres 01.01'-3'1 .12.2018 r.

przychody i koszty jednostki na dzień 31.12'2018 r. wyniosły:
przychody w wysokoŚci 1 031 249,85 zł,

koszty w wysokoŚci 1 013 294,29 zł'
W sprawozdaniu z dnia 21.03.2019 r. z wykonania planu finansoweg o za rok 2A18,
uwzględniającego wszystkie pozyĄe korygujące wynik bilansowy, wykazane zostały:

przychody osiągnięte w wysokości 1 031 159,86 zł,

koszty poniesione w wysokości 1 013 204,30 zł.
Ustalono, ze rÓznicę w wysokoŚci 89,99 zł stanowi zwiększenie przychodow iwzrost kosztÓw
z tytułu otrzymanej darowizny ksiązek (90,00 zł) ujętej w ewidencji księgozbioru Centrum oraz
zmniejszenie przychodÓw po dokonaniu korekty ,,innych przychodów'' (0,01 zł).

Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r. zostało zatwierdzone przezZarząd WojewÓdztwa
Śląskiego uchwałą nr 1378151Nll2o19 z dnia 26.06.2019 r.

Zysk bilansowy osiągnięty w 2018 r. w kwocie 17 955,56 zł przeznaczono na zwiększenie
funduszu rezerwowego.
GłÓwne pozycje przychodów jednostki stanowiły dotacje podmiotowe otrzymane od organizatora

1) Woiewództwa Ślaskieoo w wysokoś ci 425 804,00 zł;

2) Miasta Katowice w wysokości 380 950,00 zł oraz
3) inne dotacje (z MK|DN oraz NCK)w wysokości 31 2BB,00 zł;

4) przychody ze sprzedazy usług własnych w wysokości 104 056,74 zł;
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5) pozostałe przychody W WysokoŚci 89 057,24 zł.
Koszty poniesione przez jednostkę obejmowały m.in.:

1) wynagrodzenia (konto 440) w wysokoŚci 435 033,61 zł, w tym osobowe w wysokoŚci
337 225,99 zł oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w wysokości 97 807,62 zł;

2) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (konto 450) w wysokości 93 687,14 zł;

3) usługi obce (konto 420)w wysokoŚci 341794,05 zł, w tym m.in.: remontowe (50 430,50 zł),
kulturalne (46 700'00 zł), zabezpieczenia obiektu (29 520,00 zł), usługi druku
(60 876'68 zł);

4) zuŻycie materiałów i energii (konto 4'10) w wysokości 85 734,17 zł;

5) amorlyzacja (konto 400) w wysokości 37 272,98 zł;

6) podatki i opłaty (konto 430)w wysokości 9 024,59 zł.
WartoŚci przychodów i kosztoq wynikające z ewidencji księgowej były zgodne z danymi
przedstawionymi w rachunku zyskow i strat (wariant porównawczy) z dnia 21.03'2019 r'

x.1.21Rok 2019.
Plan finansowy Centrum po zmianach zakładał na rok 2019 przychody i koszty w tej samej
wysokości, tj. w kwocie 1 137 035,00 zł.
Zgodnie z przedstawionym wydrukiem zawierającym zestawienie obrotÓw i sald kont za okres
01 .01 '-31 '12'2019 r. przychody i koszty Centrum wyniosły odpowiednio: 1 17B 725,29 zł oraz
1 107 941 ,O2 zł. osiągnięto zysk netto w wysokoś ci 70 784,27 zł.
Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostało zatwierdzone przezZarząd Wojewodztwa
Śląskiego uchwałą nr 19261161Nllzl2o z dnia 26.OB'2O2O r'

osiągnięty zysk bilansowy przeznaczono na zwiększenie funduszu rezerwowego.

Główne pozycje przychodów jednostki stanowiły dotacje podmiotowe otrzymane od organizatora:
1) Woiewództwa Ślaskieqo w wysokości 513 000,00 zł;

2) Miasta Katowice w wysokoś ci 492 BB2,oo zł oraz
3) przychody ze sprzedazy usług własnych w wysokości 73 469,74 zł;
4) pozostałe przychody w wysokości 77 756,05 zł'

Koszty poniesione przez jednostkę obejmowały m.in.:
1 ) wynagrodzenia (konto 440) w wysokoŚci 605 938,76 zł, w tym osobowe w wysokości

471'010,76 zł orazz tytułu zawańych umÓw cywilnoprawnych w wysokości 134 92B,00 zł;
2) ubezpieczenia społeczne i inne Świadczenia (konto 450) w wysokoŚci 119 320,32 zł;
3) usługi obce (konto 420)w wysokoŚci 225174,21zł, w tym m.in.: gastronomiczne

(1o 3o3,oo zł), kulturalne (7 125,OO zł), zabezpieczenia obiektu (29 52o,oo zł), usługi druku
(73 191,32 zł);

4) zuŻycie materiałow i energii (konto 410) w wysokoŚci 97 437,26 zł;
5) amor|yzaĄa (konto 400)w wysokości 37 272,50 zł;
6) podatki i opłaty (konto 430) w wysokoŚci 9 2B1,59 zł.

Wartości przychodow i kosztÓW wynikające z ewidencji księgowej były zgodne z danymi
przedstawionymi w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) z dnia 16'03.2020 r'

11.1.3) za okres I - Vl 2020 roku.
Zgodnie z ostatnią zmianąwprowadzonąZarządzeniem Dyrektora nr 17t2O2O z dnia 07.O7.2O2O r
plan finansowy na rok 2020 zakładał przychody w wysokości: 1 372 634,00 zł oraz koszty
w wysokości: 1 385 134,00 zł.
Według przedstawionego zestawienia obrotow i sald kont za okres od 01.01.-31 .06.2020 r.

przychody i koszty Centrum na koniec ll kwańału 2020 r. wynosiły odpowiednio: 902 480,90 zł
oraz 495 743,54 zł,
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Przychody dotyczyły ponizszych pozycji:

1) dotacje podmiotowe w wysokoŚci 876 471,00 zł (konto 700-01), z czego:

- dotacja WoiewÓdztwa Śląskieoo w wysokości 300 000,00 zł;

- dotacja Miasta Katowice w wysokoŚci 576 471,00 zł oraz
2) sprzedaŻ usług własnych w wysokości 1'321,60 zł (konta 720 i 730);

3) pozostałe przychody - 24 688,30 zł (konto 760).

Koszty poniesione przez jednostkę obejmowały m.in.:

1) wynagrodzenia (konto 440) w wysokości 318 621,72 zł, w tym osobowe w wysokości
278 371,72 zł oraz z tytułu zawańych umów cywilnoprawnych w wysokości 40 250,00 zł;

2) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (konto 450)w wysokości 69 618,'lB zł;

3) usługi obce (konto 420)w wysokości 53 195,34 zł, w tym m.in.: prawnicze (5 904,00 zł),

informatyczne (17 427,44 zł), zabezpieczenia obiektu (14.760'00 zł), usługi druku
(5 410'98 zł);

4) zuŻycie materiałÓw i energii (konto 410)w wysokości 23 i40,65 złi

5) amortyzaĄa (konto 400) w wysokoŚci 1B 636'30 zł;

6) podatki i opłaty (konto 430)w wysokości 9 430,59 zł.

Wańości przychodow i kosztÓw wynikające z ewidencji księgowej były zgodne z danymi
przedstawionymiw Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

na dzień 30.06.2020 r.

Sprawdzona dokumentacja księgowa była sporządzona zgodnie zprzyjętymiZasadami (polityką)

prowadzenia rachunkowości Centrum, w tym Zakładowym planem kont oraz zasadami Wyceny

aktywÓw i pasywÓw oraz ustalania i rozliczania wyniku finansowego.

11.2. Rozrachunki.
ll.2.1) Rozrachunki na dzień 31.12.2018 r.

Według ewidencji księgowej dot. zestawienia obrotów i sald kont za okres 01.01.-31 .12.2018 r'

na dzień 31.12.2018 r':
_ zobowiazania Centrum wynosiły 1 257,37 zł i dotyczyły zobowiązań wobec dostawcow (saldo
konta 201), w tym:

1) 25,83 zł za zakup znaczkow turystycznych _ faktura nr 0001/19/FVS z dnia 2.01 .2019 r'

wystawiona przezZnaczkiTurystyczne Sp. zo'o' z siedzibą w Złotym Potoku zapłacona
została w dniu 3'01.2019 (WB Alior Bank S.A. nr 1);

2) 103,94 zł za usługi informatyczne (konfiguracja programu optima)- faktura
nr FNMl2018l1470 z dnia7.01.2019 r. wystawiona przezAlians Usługi lnformatyczne
Wojciech Gruszka z siedzibą w Mysłowicach, zapłacona została w dniu 9.01 .2019 r.

(WB Alior Bank S.A. nr 2);

3) 758,60 zł za usługi pocztowe - faktura nr F29261P112SFAKOMD z dnia 4.01 .2019 r.

wystawiona przezPocztę Polską S.A. zapłacona została w dniu 15.01'2019 r. (WB Alior
Bank S.A, nr 4);

4) 369,00 zł za świadczenie usługi prawnej * faktura nr 511212018 z dnia 31.12.2018 r'

wystawiona przezKancelarię Radcy Prawnego Marek Suchan z siedzibą w Krakowie,

zapłacona została w dniu 9.01.2019 r. (WB Alior Bank S.A. nr 2);
_ należnoŚci Centrum wynosiły 42 512,73 zł na które składały się rozrachunki z odbiorcami
(saldo konta 200), w tym:

1) rozliczenie rachunków wystawionych dla firmy ,,motyleksiązkowe'pl Beata Motyl'' z siedzibą
w Warszawie na łączna kwotę 92,73 zł za sprzedaz ksiązek, obejmujących
a) rachunek nr RN27l201 8 z dnia 10.09'201 8 r. na kwotę 42,87zł,
b) rachunek nr Rł31/2018 z dnia 0B.1 0'201 8 r. na kwotę 18,57 zł,

c) rachunek nr RA 33l201B z dnia 07.11.2018 r. na kwotę 14,29 zł,

d) rachunek nr RA/36/2018 z dnia 07 '12.2018 r. na kwotę 18,57 zł
(rachunki zapłacone zostały w dniu 29.01.2019 r' - WB Alior Bank nr B);
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2) nota odsetkowa nr No/l/2018 na kwotę 1 ,68 zł wystawiona dla firmy ,,motyleksiązkowe.pl
Beata Motyl'' za zwłokę w zapłacie ww rachunków;

3) rozliczenie rachunku nrRN2l2019 z dnia 03.01.2019 r. na kwotę 40 000,00 zł,
wystawionego dla firmy Totalizator Sportovvy sp' z o.o. z siedzibą w Warszawie za usługę
,,Świadczenie reklamowe w trakcie tnłania orazw związku zorganizaĄą wydazenia ,,Bieg
Dziewięciu GÓrnikow'' w dniu 't5 grudnia 2018 r. w Katowicach'' (rachunek zapłacono
w dniu 7.02.2019 r. - WB Alior Bank S.A. nr 13);

4) rozliczenie rachunku nr RN112019 z dnia 03.01'2o19 r. na kwotę 20,OO zł wystawionego
dla Centrum Kultury,,Karolinka'' w Radzionkowie za sprzedaŻ ksiązek (rachunek zapłacono
w dniu 9.01.2020 r. - WB Alior Bank S.A. nr 2);

5) rozliczenie rachunku nr RN3l2019 z dnia 03.01 '23019 r. na kwotę 2 4oo,oo zł,
wystawionego dla firmy KatowickiWęgiel Sp' z o.o' z siedzibą w Katowicach za usługę
promocyjno-reklamową na terenie Muzeum lzby Pamięci KWK,,Wujek'' (rachunek
zapłacono w dniu 18.01.2019 r. - WB Alior Bank s.A. 5).

Wańośc nalezności i zobowiązan v,rykazana w bilansie, sporządzonym W9 stanu na dzień
31.12.2018 r. była zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej'

n.2'2) Rozrachunki na dzień 3'l.12.2019 r.

Według ewidencji księgowej dot. zestawienia obrotów i sald kont za okres 01'o1.-31 '12.2019 r'
na dzień 31.12'2019 r.:

- zobowiazania Centrum wynosiły 992,64 złi dotyczyły zobowiązań wobec dostawców (saldo
konta 201), w tym:

1 ) 107,95 zł za uty\izację zuŻytych tonerów _ faktura nr FS-13605/19 z dnia 23.12.2019 r.

wystawiona przez Unibit Sp. z o'o' z siedzibą w Katowicach zapłacon a została w dniu
3.01.2020 r. (WB Alior Bank S.A. nr 1);

2) 46,49 zł za zakup znaczkow turystycznych - faktura nr OO12I2O|FVS z dnia 03.01 '2O2O r'
wystawiona przezZnaczki Turystyczne Sp. z o'o. z siedzibą w Złotym Potoku zapłacona
została w dniu 08.01 '2020 r. (WB Alior Bank S'A. nr 2);

3) 778,20 zł ztl1lułu usług pocztowych - faktura nr F19BBOP1219SFAKAMD z dnia
07 '01'2020 r. wystawiona przez Pocztę Polską S.A. zapłacona została w dniu 9'O1'2O2O r.

(WB Alior Bank S.A. nr 3),
- nalezności Centrum wynosiły 349,37 zł na które składały się:
1) naleznoŚci z tytułu świadczonych dostaw i usług (saldo konta 200) w kwocie 349,01 zł,

dotyczące:
a) rozliczenia rachunkÓw nr RA/1 512019 z dnia 05.12.2019 r. i nr RN1gl2o1g z dnia

31.12'2019 r. na łączną kwotę 80,01 zł, wystawionych dla firmy ,,motyleksiązkowe.pl
Beata Motyl" z siedzibą w Warszawie za sprzed aŻ ksiąŻek (zapłaty dokonano w dniu
05.05.2020 r. - WB Alior Bank S.A. nr 51),

b) rozliczenia rachunku nr RN20l2019 z dnia 31'12.2019 r' na kwotę 75,OO zł,
wystawionego dla Księgarni Wolne Słowo z siedzibą w Katowicach za spzedaz ksiązek
(zapłaty dokonano w dniu 12.02'2020 r. _ WB Alior Bank S.A. nr 13),

c) rozliczenia rachunku nr RA/'tB/2020 z dnia 31.12.2019 r. na kwotę 146,OO zł,
wystawionego dla Wydawnictwa Prohibita z siedzibą w Warszawie za sprzedaz ksiązek
(zapłaty dokonano w dniu 20'O1.2o2o r' - WB Alior Bank S.A. nr 6),

d) rozliczenia rachunku nr RAl2112019 z dnia 31.12'2019 r. na kwotę 48,OO zł,
wystawionego dla księgarni Liber z siedzibą w Katowicach za sprzedaz ksiązek (zapłaty
dokonano w dniu 13.03.2020 - WB Alior Bank S.A. nr 2g);

2) dokonana nadpłata za fakturę nr 5906100752l22lo wystawioną przez Netia S'A. za usługi
telefoniczne o kwotę 0,36 zł (wg WB Alior Bank S'A nr 153 z dnia 1g.12.2o1g r. zamiast
104,04 zł zapłacono 104,40 zł, potrącenia dokonano z następnej faktury operatora
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nr 5906147297 , co potwierdza WB Alior Bank S.A. nr 5 z dnia 15.01 .2020 r. (dot. salda
konta 201).

WańośĆ nalezności i zobowiązań wykazana w bilansie, sporządzonym Wg stanu na dzień
31.12.2019 r. była zgodna z danymiwynikającymiz ewidencji księgowej.

ll.2.3) Rozrachunki na dzień 30.06.2020 r.

Według ewidencji księgowej dot. zestawienia obrotÓw i sald kont za l. półrocze 2020 r. na dzień
30.06.2020 r.:

- zobowiązania Centrum wynosiły 153 194,58 zł i dotyczyły:
1) rozrachunkowzdostawcami nakwotęogółem 125263,30 zł(saldokonta201),wtym:

a) 615,00 złztytułu usług pomocyprawnej-fakturaVATnr2712020zdnia02'07.2020r'
wystawiona przezKancelarię Radcy Prawnego Magdalena Piskała zapłacona została w
dniu 02.07.2020 r. (WB Alior Bank S.A. nr77),

b) 307,60 zł ztytułu usług pocztowych - faktura VAT nr F18400Po620SFAKBMD z dnia

06.07.2020 r. wystawionaprzez Pocztę Polską S.A. zapłacona została wdniu 7.07.2020
r, (WB Alior Bank S.A. nr 80),

c) 12,30 zł ztytułu czynszu za urządzenia do wody _ faktura nr 31110205281 z dnia
30.06.2020 wystawiona pzez Eden Spring w Dąbrowie Górniczej, zapłacona została w

dniu 09.07.202 r. (WB Alior Bank S.A. nr 81),

d) 124 230,00 - faktura nr 1912020 z dnia 16.06.2020 r. wystawiona przez Koziarski
Pracownia Projektowa z siedzibą w Katowicach zapłacona została w dniu 06'07.2020 r.

(WB Alior Bank S.A. nr 79),
e) 98,40 zł ztytułu projektow graficznych _ faktura nr F0006/0612020 z dnia 29.06.2020 r'

wystawiona przez NlKo Studio Bogusław Nikonowicz, zapłacona została w dniu

02.07.2020 r. (WB Alior Bank S.A. nr 77);

2) zaliczki na podatek PlT w kwocie 4 125,00 zł (saldo konta 223-01 );

3) rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,zdrowotne i Fundusz Pracy
w kwocie ogÓłem 22 653,42 zł (saldo konta 229);

4) rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń w kwocie 1 152,86 zł (saldo konta 231) -

wypłacono w dniu 07 '07 '2020 r' (WB Alior Bank S'A. nr 77),

- należności Centrum stanowiły kwotę 2 985 240,00 zł na ktorą składały się:

1) rozliczenia z tytułu dotacji podmiotowej WojewÓdztwa Śląskiego W kwocie 300 000,00 zł
(saldo konla 249-02):

2) rozliczenia z tytułu dotacji podmiotowej Miasta Katowice w kwocie 110 770,00 zł (saldo

konta 249-01);

3) dotacja celowa Wojewodztwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne w kwocie 1 287 480,00 zł;

4) dotacja celowa Wojewodztwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł
(przyznana w dniu 30.06.2020 r. na podstawie uchwały nr 1455l144Nll2020 Zaządu
Wojewodztwa Śląskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Wojewodztwa Śląskiego);

5) dotacja celowa Miasta Katowice na zadanie inwestycyjne w kwocie 1 236 990,00 zł'

WańoŚĆ przedmiotowych nalezności i zobowiązań sporządzonym Wg stanu na dzień

30'06.2020 r. była zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Sprawdzona dokumentacja księgowa była sporządzona zgodnie z przyjętymi Zasadami (polityką)

prowadzenia rachunkowości Centrum, w tym z zasadami księgowania operacji gospodarczych

oraz prowadzenia ewidencji analitycznej na kontach ksiąg pomocniczych'

ll.2.4| Rozrachunki z podmiotamiw zakresie świadczenia usługi prawnej.

Szczegółową kontrolą objęto rozrachunki w zakresie następujących usług prawnych

świadczonych na rzecz Ścwis w okresie objętym kontrolą:
1) na podstawie umów zdnia02'01.2019r'oraz02'01.2020 r. Kancelaria Radcy Prawnego

Magdalena Piskała z siedzibą w Gliwicach wykonywała stałą obsługę prawną w rozumieniu
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ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych, za co otrzymyłvała wynagrodzenie
miesięczne w kwocie 500,00 zł netto (615,00 zł brutto) + dodatkowe wynagrodzenie z tytułu
kosztÓw zastępstwa procesowego.
Aneksem z dnia 22.06.2020 r. umowa zawarta na rok 2020 została z dniem 01.O7.2O2O r.

zmieniona w zakresie rozszerzenia zadan wykonylvanych pzez Kancelarię o uczestnictwo
w prowadzonym przez scwis postępowaniu o udzielenia zamÓwienia publicznego
na rozbudowę i dostosowanie siedziby Centrum do potrzeb prowadzonejdziałalności
kulturalnej orazzmiany miesięcznego Wynagrodzenia do kwoty 700,00 zł netto (861,00 zł
brutto).

Za wykonywane czynności lub teŻ za gotowoŚc do ich świadczenia Kancelaria przedstawiała
do zapłaty faktury w miesiącu następującym po okresie rozliczeniowym usługi, na kwotę
zgodną z umową' Na podstawie listy księgowań konta 201 -201 za okres 01.o1.-31 .12'2019 r.

oraz01.01.-30.'l0.2020 r. ustalono, Że zapłaty dokonywane był zzachowaniem 10-dniowego
terminu wskazanego na fakturach.
Wynagrodzenia z tytułu kosztow zastępstwa procesowego nie stwierdzono.
Kserokopie umow na stałą obsługę prawną stanowią załącznlk nr 1 do protokołu;

2) na podstawie umowy z dnia 12.12.2019 r. Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Piskała
z siedzibą w Gliwicach wykonała dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowania
na wykonanie dokumentacji projektowej iwykonawczej dla zadania pn. ,,Opracowanie
projektu wykonawczego aranzacji SCW|S wrazz nadzorami autorskimi'', za co otzymała
jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 1 000,00 zł brutto'
Na podstawie listy księgowań konta 201-201 za rok 2019 r. ustalono, Że zapłaty za fakturę
z dnia 20.12.2019 r. dokonano w dniu 23.12.2019 r., tj. z zachowaniem 7-dniowego terminu
wskazanego na fakturze;

3) na podstawie umów z dnia 31J2'2018 r. oraz31.12.2019 r. Kancelaria Radcy Prawnego
Marek Suchan z siedzibą w Krakowie wykonywała obowiązki inspektora ochrony danych
osobowych, wymienione w art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku
zprzeM'tazaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych ('..),
za co otrzymywała wynagrodzenie miesięczne W kwocie 300,oo zł netto (369,00 zł brutto).
Za wykonywane czynnoŚci Kancelaria przedstawiała do zapłaty faktury w miesiącu
następującym po okresie rozliczeniowym usługi, na kwotę zgodną z umową. Na podstawie
listy księgowań konta 201-460 za okres 01.01.-31 '12.2019 r. oraz 01'o1._3o.1 O.2O2O r'
ustalono, Że zapłaty dokonywane były w terminach wskazanych na fakturach'
Kontrolującemu przedstawiono formularze pt. ,,Notatkize sprawdzenia systemu ochrony
danych w Ścwis" za lata 2o18-2o2o, sporządzon e przez Kancelarię na zasadach
i w terminach wynikających zzawańych umÓw'

ll.2.5) Rozrachunki z tytułu zabezpieczenia budynku siedziby Centrum.
Szczegołową kontrolą objęto rozrachunkiz Polską Grupą GÓrniczą S.A' z siedzibą w Katowicach
(PGG S.A.) oddział KWK,,Wujek'' w zakresie zabezpieczenia budynku siedziby Centrum oraz
najmu pomieszczeń na tymczasową siedzibę jednostki w związku z tnalającymi pracami
budowlano-montazowymi siedziby Centrum:
1) na podstawie corocznych aneksów do umowy nr e-RU 1312oO451H z dnia 13.06.2012 r'

w zakresie zabezpieczenia budynku siedziby Ścwis w media jednostka ponosi
zryczałtowane koszty za ogrzewanie, klimatyzai1ę, oświetlenie, Wodę, ochronę i monitoring.
W badanym roku 2020 koszt wynosił 2 460,00 zł brutto miesięcznie.
Na podstawie listy księgowań konta 201-383 za okres 01.o1.-3o.1 o.2O2o r. ustalono,
Że zapłaty dokonywane były w terminach wskazanych na fakturach;

2) w związku z rozpoczętą przebudową w celu dostosowania siedziby Centrum do potrzeb
prowadzonej działalnoŚci kulturalnej :
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a) w dniu 01 .09.2020 r' zawarta została umowa najmu nr e-RU 612000313 z PGG S.A.
na wyłączne uŹytkowanie pomieszczen na terenie KWK,,Wujek'' o powierzchni uzytkowej

228,1mkw.zazryczaftowaną cenę 1 812,08 zł netto (2228,86 zł brutto) miesięcznie,
b) w dniu 01.09.2020 r. zawarta została umowa najmu nr e-RU 612000314 z PGG S.A.

na wyłączne uzytkowanie pomieszczenia w budynku administracyjnym KWK,'Wujek''
o powierzchni uzytkowej 25,o mkw. za zryczakowaną cenę 3oo,98 zł netto (371'21 zł
brutto) miesięcznie,

c) z dniem 01'10.2020 r' wypowiedziana została za porozumieniem stron umowa

na odpłatne zabezpieczenie budynku siedziby Centrum w zakresie ponoszenia przez

Centrum kosztÓw za opisane w ppkt'1 media.

Ustalono, ze w wynajmowanych pomieszczeniach zabezpieczone zostały elementy
ekspozycji stałej związane)z prowadzoną działalnością kulturalną instytucji oraz Wyposazenie
bi u rowo_administracyjne ŚcWis, gdzie wykonują biezące zadania pracownicy Centrum.

Na podstawie listy księgowań konta 201-383 za okres 01.01.-30.10.2020 r. ustalono,

Że ostatniej zapłaty za media dostarczane do budynku siedziby Ścwis dokonano
za wrzesień 2020 r' (na podstawie faktury FsU/70/52012013846 z dnia 02.09.2020 r'

zapłaconejw dniu 04.09'2020 r') oraz, Że zapłaty czynszl za wynajmowane od września
lokale biurowe i magazyny dokonano w wysokości ustalonej w umowach oraz terminach

wskazanych na fakturach.

l!.3' Prawidłowość wykorzystan ia dotacji z budżetu Województwa Śląs kiego.
W okresie objętym kontrolą Centrum zawarło z Wojewodztwem Śląskim 4 umowy w sprawie
udzielenia dotacji celowej :

1) na współorganizaĄę olimpiady Solidarności * w kwocie 75 000'00 zł brutto na podstawie

umowy nr 1418lKLl201B z dnia 05.04.2018 r.;

2) na rozbudowę i dostosowanie budynku siedziby do potrzeb działalności kulturalnej -
w kwocie 1 287 480,00 zł brutto na podstawie umowy nr 431lKLl2020 z dnia 10.02'2020 r.;

3) na realizaĄę wystawy ,,Kronika przyjażni 1918-1945'' - w kwocie 45 000,00 zł brutto

na podstawie umowy nr 21041KL12020 z dnia 16.06 2020 r,;

4) na koprodukcję filmu o historii Solidarności w Regionie Śląsko-Dąbrowskim - w kwocie

50 000,00 zł brutto na podstawie umowy nr 3207lKLl2020 z dnia 24.07 '2020 r'

Kontrolą objęto wykorzystanie i rozliczenie przez Centrum środkÓw finansowych otrzymanych
z budżetu Wojewodztwa Śląskiego na podstawie pzekazanych do Urzędu Marszałkowskiego
Wojewodztwa Śląskiego końcowych sprawozdań finansowych i merytorycznych z wykorzystania
dotacji umow przedstawionych w pkt 1 i 3.

l!.3.1) Umowa nr 1418/KLl20'l8 z dnia 05.04.2018 r. dotycząca udzielenia dotacji celowej
w kwocie 75 000 zł brutto na realizację zadania pn. ,,Współorganizacja oIimpiady
Solidarności''.
W umowie okreŚlono m.in., że:

przekazanie przyznanych środkow finansowych na rachunek Centrum nastąpiw terminie

do 30 dniod dnia zawarcia umowy,
Centrum zobowiązało się złożyc sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykorzystania
dotacji wrazz kserokopiami dokumentow księgowych do dnia 31.12.2018 r',
w przypadku uzyskania pzez Centrum na podstawie obowiązujących przepisow zwrotu
podatku VAT za dostawy lub usługi opłacone z dotacjijednostka zwroci do budzetu
Wojewodztwa Śląskiego równowańości otrzymanych lub rozliczonych w deklaracji VAT-7
Środkow finansowych w terminie do 14 dni od daty wpływu z Urzędu Skarbowego lub

rozliczenia podatku' Centrum zobowiązało się złozyÓ rozliczenie kwoty podatku VAT
zapłaconego ze środkÓw Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Śląskiego w terminie

do dnia 31.12.2018 r.
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Umowa została zawarta na okres do dnia przekazania ŚrodkÓw dotacji, nie dłuzej jednak niz
do dnia 31.12.2018 r.

Środki dotacjiw wysokości 75 000,00 zł zostały przekazane na rachunek Centrum w dniu
27.04.2018 r. (WB Alior Bank S.A. nr 45).

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne zwykonania zadania zostało przekazane do Urzędu
Marszałkowskiego w dniu 23'08.2018 r' (datownik w pocztowej ksiązce nadawczejjednostki)'
Wg sprawozdania ze środkÓw dotacji sfinansowano koszt organizacji i realizaĄi w roku szkolnym
201712018 V edycji konkursu pt. ,,olimpiada SolidarnoŚci' Dwie dekady historii'', na podstawie
zawartej umowy w dniu 06.04.2018 r. pomiędzy Centrum (reprezentowanym pzez Dyrektora)
a Fundacją ,,Centrum Solidarności'' z siedzibą w Gdańsku.
Całkowite wynagrodzenie przedmiotu umowy ustalone w wysokości 80 ooo,oo zł brutto
obejmowało:
1) zorganizowanie w terminie do 15'04'2018 r. wizyty studyjnej laureatÓw wojewÓdzkich etapów

konkursu wrazz nauczycielami opiekunamiw Gdańsku (Etap l - koszt 50 ooo,oo zł brutto);
2) przeprowadzenie w terminie do 10.06.2018 r. egzaminu finałowego w Katowicach wraz

z uroczystością wręczania nagród laureatom (Etap ll - koszt 30 ooo,oo zł brutto*)
* wydatek w kwocie 5 000,00 zł brutto zrealizowany został z dotacji Miasta Katowice'

Zgodnie z przekazanym rozliczeniem kwota podatku VAT zapłacona ze Środków budzetu
Wojewodztwa Śląskiego wyniosła 14 o24,3g zł. W dokumencie wska zano, iŻkwota podatku VAT
odzyskana lub do odzyskania z Urzędu Skarbowego wynosi 0,00 zł - Centrum nie jest
podatnikiem podatku VAT.

Faktura VAT nr 210412018 z dnia 17.04'2018 r. dot. Etapu l umowy wystawiona przez Fundację
,,Centrum SolidarnoŚci'' z Gdańska (wpływ do Centrum wrazze sprawozdaniem merytorycznym
Wykonawcy umowy z dnia 18.04'2018 r. odnotowano W dniu 30.04'2018 r.) na kwotę
40 650,41zł netto (50 000,00 zł brutto) z terminem płatności do dnia 01.o5'2o18 r. została
zapłacona w dniu 30'04.2018 r. (WB Alior Bank s.A. 46).
Faktura VAT nr 210712018 z dnia 05.07.201B r. dot. Etapu ll umowy wystawiona przez Fundację
,,Centrum SolidarnoŚci'' z Gdańska (wpływ do Centrum wrazze sprawozdaniem merytorycznym
Wykonawcy umowy z dnia 18'06'2018 r. odnotowano w dniu w dniu 12.07 '2018 r.) na kwotę
24 390,24 zł netto (30 000,00 zł brutto) z terminem płatnoŚci do dnia 19.o7 '2018 r' została
zapłacona w dniu 16'07.2018 r. (WB Alior Bank s.A. 78)'
Przedstawione faktury posiadały m'in. adnotację, Że wydatek został sprawdzony pod względem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym, zatwierdzony do wypłaty przez GłÓwnego
księgowego oraz Kierownika jednostki. W opisie faktury wskazano takze odniesienie do Źrodła
finansowania.

ll.3.2) Umowa nr 3207lKLl2020 z dnia 24.07.2o2o r dotycząca udzielenia dotacji celowej
w kwocie 50 000 zł brutto na realizację zadania pn. ,,Koprodukcja filmu o historii
Solidarnośc i w Reg ion ie Ś tąs ko-Dąbrows kim''.
W umowie określono m.in., ze:
_ przyznane środkifinansowe przekazywane zostaną na rachunek Centrum na podstawie

pisemnego wniosku o wypłatę dotacji w terminie do 21 dni od dnia złoŻeniawniosku wraz
z kserokopiam i dokumentów księgowych dotyczących rea lizacji dotacji,
Centrum złoży sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania oraz rozliczenie
kwoty podatku VAT zapłaconego ze środków z budzetu WojewÓdztwa Śląskiego do dnia
31.12.2020 r.

Umowa została zawarta na okres do dnia 31'12.2O2O r.
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Wniosek o wypłatę dotacji nr 1l2O2O ze środkÓw budżetu Samorządu Wojewodztwa Śląskiego
na kwotę 50 ooo,oo zł Centrum złoŻyło w dniu 02.10.2020 r. (na warunkach organizacyjnych
wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, tj. do skrzynki podawczej w siedzibie Urzędu

bez potwierdzenia złoŻenia pisma).

Środki dotacji zostały pzekazane na rachunek Centrum w dniu 20'10'2020 r. (WB Alior Bank S.A.

nr 121).

Zgodnie z przekazanym rozliczeniem kwota podatku VAT zapłacona ze środkÓw budzetu

Wojewodztwa Śląskiego wyniosła 9 349,59 zł' W dokumencie wskazano,iŻ kwota podatku VAT

odzyskana lub do odzyskania zUzędu Skarbowego wynosi 0,00 zł - Centrum nie jest

podatnikiem podatku VAT.

Środki z przyznanej dotacji przeznaczone zostały na wspÓlne wyprodukowanie filmu

dokumentalnego o historii Solidarnościw Regionie Śląsko-Dąbrowskim' pod roboczym tytułem

,,Zbuntowany Region''. Centrum _ jako Koproducent, na podstawie zawańej w dniu 24'07 .2020 r.

umowy nr 41l2O2O ze Stowarzyszeniem Pokolenie z siedzibą w Katowicach - jako Producentem,

zobowiązało się do partycypacjł finansowejw kosztach produkcji filmu w wysokości 50 000,00 zł

brutto, z jednoczesnym pzejęciem praw autorskich do filmu, w tym prawa do jego

rozpowszechniania za pomocą wszelkich metod i środkow przekazu'
Umowa zawarta została w trybie przepisu art. 4d pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo

zamÓwień publicznych.

Na warunkach i w terminie określonym W Ww' umowie nr 4112020 Dyrektor Centrum dokonał
protokolarnie odbioru przedmiotu umowy, w tym kopii filmu na nośniku typu pen drive oraz

metrykifilmu.
ProtokÓł zdawczo-odbiorczy z dnia 20.09'2020 r. stanowił podstawę do wystawienia przez

Producenta faktury VAT nr 01l09l2020lZRzdnia 30.09.2020 r. (data wpływu do Centrum:

o2.1o.2o2o r.), z oznaczonym terminem zapłaty do dnła 22'10.2020 r. została zapłacona w dniu

21.10.2020 r. (WB Alior Bank S.A. nr operacji na rachunku: 5701)'

Faktura posiadała adnotację, iz wydatek został sprawdzony pod względem merytorycznym,

formalnym i rachunkowym, zatwierdzony do wypłaty przez Głownego księgowego oraz
Kierownika jednostki. Wskazano takŻe odniesienie do żródła finansowania.
Centrum nie jest podatnikiem podatku VAT - wydatki sfinansowane ze środkÓw budzetu

Wojewodztwa Śląskiego na realizację zadania zostały rozliczone i zaksięgowane W wysokości
brutto.

4. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych.
W Centrum obowiązują ustalone przez Dyrektora:
1) Regulamin udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, ktorych

wartośÓ nie przekra cza WraŻonej w złotych rÓwnowańości kwoty określonej w art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamÓwień publicznych (dalej ustawa Pzp)
wprowadzony Zarządzeniem nr 912012 z dnia 31'05'2012 r. z poŹniejszymi aktualizacjami
na podstawie Zarządzen nr 1912014 z dnia 15J0'2014 r. i nr 1 112017 z dnia 25.09'2017 r';

2) Regulamin udzielania zamowień na dostawy i usługi zzakresu działalnoŚci kulturalnej

wprowadzony Zarządzeniem nr 312019 z dnia 27 '02.2019 r.;

3) Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem nr 1612020 z dnia

22.06.2020 r.
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Na podstawie art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zostało sporządzon e i pzekazane w ustawowym
terminie Prezesowi Urzędu ZamÓwień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych pzez
jednostkę zamówieniach w roku 2018 i 2019.
Wg sprawozdania nrZP-SR/64975-2018 z dnia 27.02.2019 r. w roku 201B udzielono zamówień,
ktorych wańośc szacunkowa nie przekraczała równowańości kwoty 3o.ooo euro (ań. 4 pkt 8
ustawy) na kwotę 487 052,60 zł.
Wg sprawozdania nr ZP-SR/B 1282-2019 z dnia 2B'O1 .2o2o r. w roku 2019 udzielono zamówień,
ktorych wartośc szacunkowa nie przekraczała rownowartości kwoty 3o'ooo euro (ań. 4 pkt 8
ustawy) na kwotę 407 B11,00 zł'

Na podstawie ań. 13a ust' 1 i 2 ustawy Pzp w dniu 31 .o1 .2o2o r. został sporządzony
i zamieszczony na stronie internetowej Centrum r'oczny plan postępowań o udzielenie zamÓwień
publicznych na rok 2020,w ktÓrym wskazano zaplanowane,,roboty budowlane'' obejmujące
roboty budowlano-montaŹowe w ramach zadania,,Rozbudowa i dostosowanie budynku do
potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności'', orientacyjna wartoŚć
netto zaplanowanych robÓt to kwota 4 9B3 2B7,B0 zł netto (6 129 444,oo zł brutto), a planowany
termin zamÓwienia to ll/lll kwańał roku.

W prowadzonym Rejestrze zamowień publicznych na dostawy i usługi z zakresu działalności
kulturalnej wskazane zostały 4 postępowania:
1) nr SCWiS/1/2020 przeprowadzone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zakresie:

,,Kompleksowe przygotowanie dokumentacji w postaci pĄektu wykonawczego aranzacji
wystawienniczej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarnościw Katowicach wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego zadania pt. ,,Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb
działalności kulturalnej Śląskiego Centrum WolnoŚci i Solidarności'''
Cena wybranejofeńy: 450 000,00 zł netto (553 5oo,oo zł brutto).
Data zawarcia umowy: 24.02.2020 r.

Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy (ktory
z uwagi na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania orazzwalczania covlD_19 został
zmieniany na podstawie kolejnych Aneksów do umowy);

2) nr SCW|S/2/2020 przeprowadzone na podstawie ań. 4 ust. 8 ustawy Pzp w trybie zapytania
ofertowego w zakresie: ,,Wykonanie dokumentacji wykonawczej do przewidzianych
w projekcie budowlanym robót budowlanych planowanej inwestycji pn. ,,Rozbudowa
i dostosowanie budynku do potrzeb działalnoŚci kulturalnej Śląskiego Centrum WolnoŚci
i SolidarnoŚci'''
Cena wybranej ofeńy: 101 000,00 zł netto (124 23o,oo zł brutto).
Data zawarcia umowy: 20.03.2020 r.;

3) nr SCWiS/3i2020 przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. B Pzp w trybie zapylania
ofertowego w zakresie: ,,Wykonanie usługi w zakresie pełnienia obowiązkÓw lnspektora
nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb
działalnoŚci kulturalnej na podstawie dokumentacji pn. ,,Przebudowa, nadbudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku przy ul. Wincentego Pola 38 w Katowicach, dla potrzeb
ŚcWiS''.
Cena wybranej ofeńy: 54 9oo,oo zł netto (67 527,oozł brutto).
Data zawarcia umowy: 08.09.2020 r.;

4) nr SCW|S/4/2020 przeprowadzone na podstawie ań. 10 ust' 1 ustawy Pzp w trybie przetargu
n ieog raniczonego w za kresie:,, Roboty budowla no-montażowe zadania pt',,Roźbudowa
i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności
i Solidarności'''
Cena wybranej ofeńy: 4 711 060,66 zł netto (5 794 604,61 zł brutto).
Data zawarcia umowy: 07,0g.2020 r.
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Kontrolą w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania procedury udzielonego
zamowienia oraz sposobu realizacji zawańej umowy objęto postępowanie nr ŚCWiS l4l2020.

Wańośó zamówienia w kwocie 4 676 730,13 zł netto (1 095 432,54 euro) ustalono w dniu

15.06.2020 r. na podstawie Kosztorysu inwestorskiego. Zamowienie nie było finansowe
ze środkÓw Unii Europejskiej.
Ustalono, ze Dyrektor Centrum:

wykonywał w postępowaniu czynności kierownika zamawiającego i złoŻył oświadczenie
określone w art' 17 ust. 2 ustawy Pzp,
powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania (Zarządzeniem nr 1812020

z dnia 17.07.2020 r.) w składzie przewodniczący i 3 członkÓw komisji'

Ogłoszenie o zamÓwieniu zamieszczono W Biuletynie Zamowień Publicznych w dniu 20'07.2020 r.

(pod nr UzP- 55O412-N-2020) orazna stronie internetowe j zamawia)ącego Wraz ze Specyfikacją
lstotnych Warunkow Zamowienia.
W postępowaniu zastosowano procedurę, o ktorej mowa w art. 24aa ust 1 ustawy Pzp,
t1' Zamawiający po dokonaniu oceny ofeń zbada, czy wykonawca, którego ofeńa została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu.
W ogłoszeniu o zamówieniu wskazany został termin składania ofeń (10'08.2020 r. godz' 8.30)'

wańośÓ i sposob wniesienia wadium (w wysokości 140 000,00 zł) oraz kryteria oceny ofeń (cena

- 600/o, okres gwarancji - 40%),

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia została w dniu 24'07.2020 r. zmieniona
na warunkach o ktorych mowa w art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, tj. przed upływem terminu składania
ofeń. Zmiana obejmowała modyfikację wzoru umowy poprzez okreŚlenie w opisie przedmiotu

zamÓwienia Wymogu zatrudnienia przezv'tykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy

o pracę, osób wykonujących wskazane przezzamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (w sposob określony w art.22

$ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy). Ponadto za niespełnienie powyŹszego

warunku przewidziane zostały sankcje nałożone na wykonawcę w postaci określonych
szczegÓłowo kar umownych'
Dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamowienia nastąpiła przed upłylvem

terminu składania ofeń. Dokonaną zmianę udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego'
Dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunkow zamówienia nie prowadziła do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu. Nie wystąpił zatem obowiązek zamieszczenia ogłoszenia
o zmianie w Biuletynie Zamowień Pub|icznych, o którym mowa w ań' 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego o wyjaśnienie treŚci specyfikacji istotnych warunkow
zamówienia. W dokumentacji postępowania odnotowano otrzymane zapytania, ktÓre wpłynęły

do Ścwis nie poŹniej niż do końca dnia, w ktÓrym upływała połowa Wyznaczonego terminu

składania ofert oraz tych, które dotyczyły udzielonych juz wyjaśnień:

1) w dniu 27 .07 '2020 r. (wyjaŚnienia udzielono w dniu 30.07 .2020 r.);

2) w dniu 31'07 .2020 r. (wyjaŚnienia udzielono w dniu 31.07 .2020 r,);

3) w dniu 31.07 '2020 r. (wyjaśnienia udzielono w dniu 05.08.2020 r.);

4) w dniu 03.08.2020 r. (wyjaŚnienia udzielono w dniu 03'08.2020 r.);

5) w dniu 05.08.2020 r. (wyjaśnienia udzielono w dniu 07 '08.2020 r.)'

WyjaŚnienia zostały udzielone w terminach i na warunkach okreś|onych w art' 38 ust.'1 pkt 3) i ust

1a ustawy Pzp.
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Lp Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto
(w zł)

Okres gwarancji
(w miesiącach)

1
P.B. DOMBUD S.A.
ul. Drzymały 15,40-059 Katowice 7 201 189,75 108

2

F.H.U. ,,B.1.T" Jerzy Brzoska
ul. Babiogorska 3, 44-282 Czernica
Grupa MJM Sp. z o.o.
ul. Babiogorska 38, 44-282 Czernica

6 452 994,29 84

3.
KARBON2Sp.zo,o
ul. Modelarska 11A, 40-142 Katowice 7 416 900,00 108

4

PBo Sląsk Sp. z o'o
ul. Wojska eótsriego 1364, 41-208
Sosnowiec
WODPOL Sp. z o.o.
ul. Ks' Pr' S' Słonki 24,34-300 Żywiec

7 395 000,00 108

5
EFEKT Sp. z o.o
ul. Kluczborska 29, 4'1_503 ChozÓw 5 794 604,61 108

otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.08.2020 r. o godz. 1o.oo' Przed otwarciem zamawiający podał
kwotę, jaką zamierzał przeznaczy Ó na sfi na nsowa n ie za m Ówie n ia.
W postępowaniu, w Wznaczonym terminie zostało złoŻonych 5 ofert:

Członkowie komisji przetargowej po zakończeniu sesji otwarcia ofert złoŻyli oŚwiadczenie
określone w ań. 17 ust. 2 ustawy Pzp. oświadczenie takie złoŻyła rowniez osoba udzielająca
odpowiedzi na pytania wykonawców, działająca w imieniu Zamawiającego na podstawie
pełnomocnictwa Dyrektora z dnia '17.07.2O2O r.

Kserokopia pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ustalono, ze powołany do składu komisji przetargowej specjalista zewnętrzny wskazał na relację,
o któĘ mowa w art' 17 ust. 1 pkt2-4 ustawy Pzp,t!'zawarł umowę na podwykonawstwo z jedną
z firm biorącą udział w postępowaniu. Wobec powyzszego Dyrektor Centrum w dniu 10.08.2020 r
Zarządzeniem nr 2012020 dokonał zmiany składu komisji przetargowej poprzez usunięcie z jej
składu ww. członka komisji.
Kse roko pi e oświadcze n ia ZP - 1 us u n ięteg o członka kom isji przeta rg ow ej oraz Zaządzeń
w sprawie powołania komisji stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

W toku postępowania Żadna oferta nie została odrzucona. ocena ofeń przedstawiała się
następująco.
Nr 1 _ punkty za cenę: 48,28, punkty za okres gwarancji: 40, razem punktów: 88,28,
Nr 2 * punkty za cenę: 53,88, punkty za okres gwarancji: 20, razem punktów: zs,ag,
Nr 3 - punkty za cenę: 46,88, punkty za okres gwarancji: 40, razem punktÓw: 86,88,
Nr 4 - punkty za cenę: 47,o2, punkty za okres gwarancji: 40, razem punktÓw: 87,O2,
Nr 5 - punkty za cenę: 60,00, punkty za okres gwarancji: 40, razem punktow: 1O0.

ofeńa nr 5 została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca złoŻył oŚwiadczenia i dokumenty z zakresu wykonanych robot budowlanych, osób
skierowanych do realizacjizamówienia, sytuacjifinansowej lub zdolności kredytowej, zakresu
i kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialnoŚci cywilnej, informacji o niezaleganiu z opłaceniem
podatkow oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Wynik postępowania zaMvierdził Kierownik zamawiającego W dniu 18.0B.2O2O r. Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowejzmawiającego oraz
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przekazano e-mailem do oferentow. Zwrotu wadium w postaci gwarancji bankowych uczestnikom
postępowania dokonano listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Umowa z wybranym wykonawcą zawarta została w dniu 07 '09.2020 r. na warunkach
i za ryczałtową cenę przedstawione w wybranej ofercie, tj' 4 711060,66 zł netto (5 794 604,61 zł

brutto)' ogłoszenie o udzieleniu zamowienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 18.09.2020 r. pod nr UZP 510'179756-N-2020.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŻytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
(lNG Bank Śląski nr KLG6857olN2o zdnia07'o9'2o2o r.) na kwotę stanowiącą 10% wańości
umowy brutto.
W zawańej umowie nr 3812020 wskazano zakres rzeczow zadania:
a) zorganizowanie izagospodarowanie placu budowy, realizac)a robót budowlanych,

instalacyjnych, sieciowych i wykończeniowych,
b) uzyskanie na rzeczzamawiającego ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie obiektu,
c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

d) udzielenie zamawiającemu gwarancji na zadeklarowany okres,
oraz szczegółowe prawa i obowiązki stron umowy'
W postanowieniach sprawdzonej w toku kontroli umowy zawarte zostały wytyczne przedstawione
w Standardach zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przezjednostki

organizacyjne Województwa Śląskiego, stanowiących załącznik do uchwały nr 923t12oNll2o20
ZarząduWojewodztwa Śląskiego z dnia 22'04'2020 r.

Załącznikami do umowy były Kańa gwarancyjna, na podstawie ktorejWykonawca przejmuje

na siebie wszelką odpowiedzialnośc zawady fizyczne całości elementów i uządzen
zastosowanych na obiekcie budowlanym oraz Klauzula informacyjna RODO.

WańośÓ udzielonego zamówienia na roboty budowlane przekraczała Wyrazoną w złotych

równowańoŚc kwoty 1 000 000 euro, wobec povvyzszego do nadzoru nad realizacją udzielonego
zamówienia Dyrektor Centrum Zaządzeniem nr 2312020 z dnia 08.09'2020 r' powołał zespÓł,

o ktorym mowa w art. 20a ustawy Pzp' Zgodnie z ust. 3 rnn'v. ań. 20a dwóch członków zespołu
było powoływanych do komisji przetargowej.

Kserokopia Zarządzenia z dnia 08.09'2020 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zgodnie z umową Wykonawcaw oznaczonym terminie przedstawiłZamawiającemu m.in.:

gwarancję bankową nr KLG6857OlN2o wystawioną przez lNG Bank Śląski S.A. stanowiącą
zabezpieczenie zobowiązań umownych Wykonawcy do kwoty 579 460,46 zł, w tym z tytułu

gwarancji irękojmi zawady do kwoty 173838,14zł,
dowÓd opłacenia składki ubezpieczenia od odpowiedzialnościcywilnej, zgodnie z $ 12 ust. 1

umowy w kwocie nie mniejszej niz 6 000 000 zł (polisa nr 9984881807 TU S'A. UN|QA wraz
z aneksem nr 212020 z dnia 08.07.2020 r.),

plan bezpieczeństwa i ochrony sporządzony w dniu 08'09.2020 r. (zatwierdzony bez uwag

w i m i e n i u Zamawiającego przez wy znaczone g o l n s pe kto ra n ad zo ru,

harmonogram rzeczowo-finansowy.
Termin zakonczenia realizai1i zamÓwienia okreŚlono na 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wynagrodzenie za zrealizowane prace będzie realizowane na podstawie faktur częŚciowych
(nie częściej niŻ 1 raz w miesiącu) oraz na podstawie faktury końcowej.

W toku kontroli ustalono, Że w zawartej w dniu 07 '09'2020 r. umowie strony ustaliły warunki

rozliczeń za zuŻyte przez Wykonawcę media następująco:
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,,s 11. - MEDIA.
1 . PobÓr energii elektrycznej do celow budowy moŹliwy jest poprzez rozdzielnicę budowlaną

Wykonawcy (RB)Wyposazoną w licznik lub teŹ inne wskazane przezZamawiającego
miejsce poboru.

2. Podłączenia i odłączenia rozdzielnicy dokona Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego,
PrzedstawicielaZamawiającego lub lnspektora nadzoru inwestorskiego. W czasie
podłączenia i odłączenia zostaną spisane protokoły z aktualnymi stanami licznika,

3. Za pobraną energię Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę (licząc po cenie 1 kwh
wg taryfy zakładowej), na podstawie któĘ wniesie on opłatę do kasy lub na konto
Zamawiającego.

4. PobÓr wody Zamawiający udostępni odpłatnie, a rozliczenia nastąpią na podstawie
odczytu licznika wody, ktory Wykonawca zobowiązany jestzałoŻyĆ we własnym zakresie
i na własny koszt'

5. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego, miesięczne go przekazywania
stanÓw liczników wody i energii elektrycznej. Pobor mediów nastąpi na koszt Wykonawcy.
W sytuacji potrzeby zwiększenia poboru mediów Wykonawca wystąpi z pisemnym
wnioskiem do Zamawiającego, a Zamawiający w ciągu 7 (siedmiu) dni udzieli odpowiedzi
o mozliwościwykonania ww. zwiększenia, koszty ewentualnych prac niezbędnych celem
uzyska n ia v,lyŻszy ch pa ra m etrów m ed iów pokrywa Wyko nawca.

6. Wykonawca ponosił będzie opłaty za dostarczone media wg wskazań liczników oraz cen
jakie Zamawiający płaci dostawcom zewnętrznym' Nalezności z tego tytułu płatne będą
w kazdym miesiącu z dołu na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury w terminie
30 (trzydziestu) dni od dnia jejwystawienia.".

Zkolei w Protokole przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy sporządzonym w dniu
15'09'2020 r. zapisem w pkt 2 ppkt f strony umowy ustaliły, ze ,,''Wykonawca uzbroi przyłączenia
do mediow lnwestora w liczniki lub uzgodni z Przedstawicielami KWK,,Wujek'' sposób rozliczenia
mediÓw.''.

Jednocześnie w dniu 14.og.2o2o r. Dyrektor Centrum złoŻył do Kancelarii KWK ,,Wujek" wniosek
(pismo nr Ldz. 60212020) o wyrazenie przezDyrektora KWK,,Wujek" zgody na zniesienie
dotychczas ponoszonej pzez SCW|S miesięcznejzryczaftowanejopłaty za media dostarczane
do budynku siedziby Ścwis.

Wobec takich usta|eń kontrolujący zwrÓcił się w dniu 16'11'2o2O r. o przedstawienie sposobu
realizacji pzezZamawiającego określonych w $ 11 umowy nr 38l2O2O zasad obciązania
Wykonawcy robÓt budowlano-montazowych za pobra ną przez niego energię elektrycz ną oraz
zuŻytą wodę i odprowadzone ścieki oraz o informację, czy Zamawiający dysponuje
stanem/zapisem wskazań liczników mediÓw zamontowanych przez Wykonawcę po przejęciu
palcu budowy.
W udzielonej kontrolującemu odpowiedzi wskazane zostało, że:
,,Firma Efekt (Wykonawca) podpisała odrębną umowę z PGG S.A' w sprawie zasad rozliczeń
za energię elektryczną i usługi dystrybucji oraz odsprzedaŻy wody pitnej i refakturowanie usług
odprowadzania ścieków sanitarnych nr 612000353 z dnia 01 .1O.2O2O r.

Dlatego teŻ zawarto aneks nr 9 z dnia 01 '1}'2o2o r. do umowy na zabezpieczenie budynku
nr e-Ru 131200451H z dnia 13.06.2012 r. z pGG S.A.
Podsumowując Śląskie Centrum Wolności i Solidarności nie obciąza Wykonawcy robÓt
budowlano-montazowych za pobranąprzez niego energię elektrycznąorazzuzytą wodę
i odprowadzone Ścieki, bowiem Wykonawca ma W tej sprawie podpisaną odrębną umowę z PGG
S.A. (dostawcą mediów)''''

W przedłozonym kontrolującemu ww. Aneksie nr g z dnia 01.1o'2o2o r' strony umovyy
na zabezpieczenie budynku nr e-Ru 1312oo451H z dnia 13.06'2012 r. ustaliły, Że w związku
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z prowadzonymi pracami remontowanymi Świadczeniobiorca (ŚcWis) nie będzie obciązany
przezoddział PGG - KWK,,Wujek'' kosztami- m'in. za energię elektryczną oraz dostawę wody.

W związku zzawarciem przez Wykonawcę i PGG S.A. umowy w sprawie zasad rozliczeń
za energię elektryczną iusługidystrybucji orazodsprzedaŻy wody pitnej irefakturowanie usług

odprowadzania ścieków sanitarnych postanowienia umowy zawartej przez Wykonawcę

i ZamawiĄącego (ŚCW|S) przedstawione w $ 11 pkt 2, 3, 4, 5 i 6 w zakresie rozliczen za zuŻyte

przez Wykonawcę media, stały się bezprzedmiotowe.
Mając na uwadze zapisy S 25 pkt 3 umowy wskazujące , Że ,,JeŻeli ktorekolwiek z postanowień

niniejszej umowy uznane zostanie za niewaŻne (.'.) Strony zobowiązują się do dołozenia starań

i podjęci wszelkich niezbędnych czynności w celu osiągnięcia porozumienia i uzgodnienia

nowych postanowień w miejsce postanowień uznanych za niewaŻn€ (...)'', kontrolujący zwrÓcił się

w dniu 17 '11'2o2o r' zzapytaniem, czy Ścwis rozwaŻa dokonanie zmian umowy

w przedmiotowym zakresie rozliczań za zuŻyte media, na zasadach określonych w $ 17 pkt 1

umowy, tj. w formie pisemnego aneksu.
W udzielonej odpowied zi wskazane zostało, że ,,Ścwis jest w trakcie sporządzania aneksu

z Wykonawcą robot budowlanych w celu dokonania zmian postanowień umowy nr 3812020 z dnia

07 '09.2020 r. zawańych w $ 11 pkt 2' 3, 4, 5 i 6.''.

W przedłozonym kontrolującemu projekcie aneksu wskazano, m.in.: że ,,Biorąc pod uwagę fakt,

że Wykonawca W dniu 1 pażdziernika 2020 r. podpisał z PGG S'A. odrębną umowę w sprawie

zasad rozliczen za energię elektryczną i usługi dystrybucji oraz odspzedaŻy wody pitnej i

refakturowanie usług odprowadzania ściekÓw sanitarnych nr 612000353, dotyczącą rozliczania
mediÓw doprowadzanych do budynku przy ul. W. Pola 38 w Katowicach, na podstawie art.144

ust' 'l pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r' Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U

z 2019 r', poz. 1843 z pożn' zm.) Strony postanowiły, co następuje:

$ 1. Strony zgodnie zmieniajątreŚÓ umowy nr 3812020 z dnia 7 września 2020 r. w ten sposob,

Że w $ 11 usuwa się ustępy 2 - 6 w całości.''.

Kserokopie wybranej dokumentacji w zakresie ustalenia sposobu rozliczania mediów zuŻytych
przez Wykonawcę, tj. wybrane strony umowy z dnia 07 '09'2020 r., wniosek do KWK ,,Wujek'

z dnia 11 'o9 '2o2o r. o zniesienie opłaty za media, protokół przejęcia placu budowy z dnia
15.09.2020 r., Aneks nr 9 z dnia 01.10.2020 r. do umowy nr e-Ru 131200451H z dnia

13'06.2012 r' na zabezpieczenie budynku, zapytania kontrolującego oraz odpowiedzi
Kontrolowanego (w formie e-mail) stanowią załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych Wykonawca obciązył Zamawiającego fakturami:

1) Nr 5/1 ol2o2o z dnia 05.1o.2o2o r' (data wpływu do ŚcWiS 07 '10.2020 r') na kwotę

254'771,24 zł netto (3'13'368,63 zł brutto) wystawiona na podstawie odebranych robót

budowlanych potwierdzonych Protokołem z dnia 01'10'2020 r'

Termin płatności - do dnia 04'11.2020 r'

Wniosek nr 3l2O2O do UMWŚ o wypłatę dotacji na kwotę 313.368,63 złzdnia 09.10.2020 r.wraz
z zestawieniem dokumentÓw finansowych.
Przelew środkÓw z budŻetu na konto bankowe Centrum nastąpił w dniu 28'10.2020 r. (WB Alior
Bank nr 125), zapłata faktury nastąpiła w dniu 29.10'2020 r. (WB Alior Bank nr 126);

2) Nr 2111l2O20 z dnia 02'11.2o2o r. (data wpływu oo Ścwis 04'11.2020 r.) na kwotę

381 .594,89 zł netto (469.361 ,71 zł brutto) wystawiona na podstawie odebranych robot

budowlanych potwierdzonych Protokołem z dnia 02'11.2020 r. W Protokole zgodnie

z postanowieniami S 9 pkt 12 umowy przedstawiono wyliczenia stopnia zaawansowania
(wańoŚci robót) prac od początku budowy'

Termin płatnoŚci _ do dnia 02.12.2020 r'
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Wniosek nr 512020 do UMWŚ o wypłatę dotacji na kwotę 281.953,49 zł (dot. Środkow z dotaĄi
z budzetu samorządu Wojewodztwa Śląskiego) z dnia 04.11'2o2o r. wrazz zestawieniem
dokumentów finansowych (faktura nr 02l11 l2O2O)'

ll.6. Wybrane zagadnienia z gospodarki składnikami majątkowymi.
Zgodnie z par. 8 pkt 1 ppkt 3 Statutu jednostki Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności
za mienie jednostki oraz właściwe nim gospodarowanie. W wykonaniu powyzszego Dyrektor
przedstawił pisemne oświadczenie z dnia 31'12.2015 r. o przyjęciu odpowiedzialności
materialnej za powierzone mienie na warunkach określonych w art.114-127 Kodeksu pracy.

ll.5.1 ) Zmianystanu składników majątkowych.
Stan rzeczowych aktywow tnruałych objętych ewidencją księgową (konto 010) w okresie od dnia
01.01.2018 r' do dnia 30.06.2020 r. pozostawał niezmienny i wynosił 1 24o ooo,o0 zł brutto.
Zgodnie z ewidencją konta 070 łączne umorzenie Środków tnruałych wynosiło:

wg stanu na dzień 31.12'2018 r. _ 223 635,00 zł,
wg stanu na dzień 31.12.2019 r. - 260 907,50 zł,

tym samym wartośc netto środków tnłałych wykazanych w bilansach na dzień 31'12.2018 r'
i na dzień 31'12.2019 r. wynosiła odpowiednio: 1 016 365,00 zł oraz979 O92,5O zł'
Jednostka nie dysponuje samochodem słuzbowym.
Stan Środków tnłvałych w budowie (ewidencja konta 080)w okresie objętym kontrolą od dnia
01'01.2018 r. do dnia 30.06.2020 r. wynosił:

na dzień 01'01'2018 r' _ 205 410,OO zł,
na dzień 31.12.2018 r. - 205 41O,OO zł,
na dzień 31'12.2019 r. _ 210 207,00 zł,
na dzień 30.06.2020 r. _ 334 437,OO zł.

Zwiększenie wartości ŚrodkÓw tnalałych w budowie w roku 2019 o kwotę 4 7g7,Oo zł wynikało
z poniesionych kosztów powierzenia funkcji inspektora nadzoru budowlaneg o, zaśw roku 2020
zwiększenie wartości o kwotę 124 23o,oo zł dotyczyło poniesionych kosztów wykonania
do ku me ntacji wyko naw czej zaplanowa nych p rac b udowl a nych siedzi by Ce ntru m.
Stan wartości niematerialnych i prawnych, wynikający z ewidencji konta 020 w okresie objętym
kontrolą pozostawał niezmienny iwynosił 0,00 zł.
Zgodnie z obowiązującymi w Centrum zasadami rachunkowości dla niskowańościowych
składników aktywÓw tnłałych o wartości początkowej poszczególnych składnikÓw od 500,00 zł
do 10 000'00 zł ewidencja pozabilansowa prowa dzonajest ilościowo w zbiorze zawierającym
przychody, rozchody i stany poszczegÓlnych rodzajów tych składników. Urządzeniem księgowym
jest księga inwentarzowa.
W jednostce nie odnotowano likwidacji składnikÓw majątkowych.

Aktualnie _w związku ztruvającą przebudową obiektu Centrum - składniki majątkowe jednostki,
w tym elementy ekspozycji stałej, zdeponowane są W wynajętych od wrzeŚnia 2O2O r.
pomieszczeniach magazynowych orazw pomieszczeniach biurowych na terenie KWK,,Wujek,,
(PGG S.A.).

l l.5.2) l nwenta ryzacja s kład n i ków majątkowych.
obowiązki wynikające z art. 26 ustawy o rachunkowoŚci w zakresie okresowego sprawdzenia
stanu aktywÓw i pasywÓw wykazanego W księgach rachunkowych, w tym poprzez spis z natury,
realizowane są w Centrum na zasadach okreŚlonych w lnstrukcji inwentaryzacyjnej
wprowadzonej do stosowania Zaządzeniem Dyrekto ra nr 15l2o14 z dnia 10.1O'2014 r.
Ponadto częstotliwoŚc i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz weryfikacji aktywow
i pasywow jednostki Wznaczone zostały w Zasadach (polityce) prowadzenia rachunkowości'
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Wskazano w nich, Że oprÓcz spisów środkow pienięznych, materiałów i zapasÓw na koniec
kazdego roku kalendarzowego, co najmniej razna 4lata przeprowadza się inwentaryzaąę
środkow trwałych orazmaszyni urządzeń w budowie orazrazna 6 lat przeprowadza się kontrolę

zbioru bibliotecznego.

Ustalono, Że wynik inwentaryzacji materiałów i towarow, środkow pienięŻnych w kasie,
depozytÓw oraz środków tnruałych i wyposazenia przeprowadzonej na dzień 31'12.2015 r''

zatwierdzony został przezDyrektora Centrum w dniu 15'01.2016 r'

Następnie, zzachowaniem przepisów art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości obligujących
do przeprowadzania inwentaryzacji składnikow majątkowych znajdujących się na terenie

strzeŻonym raz w ciągu 4lat, przeprowadzona została inwentaryzacja składników majątkowych
jednostki wg stanu na dzień 31'12.2019 r' Zaządzeniem nr 1412019 z dnia 12'11'2019 r.

w sprawie inwentaryzacji rocznej za 2019 r. Dyrektor Centrum polecił przeprowadzenie
inwentaryzacji drogą spisu z natury w okresie od 12listopada do 3'l grudnia 2019 r':

1) materiałow i towarów;
2) środkÓw pienięznych w kasie;
3) wyposaŻeniai
4) środków tnruałych

oraz metodą porównania stanÓw z ewidencją, potwierdzenia sald i drogą weryfikacji:
5) depozytów;
6) pozostałych składników.

Do przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych powołano komisję w składzie 3-osobowym:
przewodniczący i 2 członkÓw.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację W WW. zakresie i ustalono:
Ad.1)
Stan materiałów itowarów przedstawiono na arkuszach spisu z natury (nr 1 i 2). Spisane pozycje
zostały wycenione, a arkusze zostały podpisane przez członkow komisji inwentaryzacyjnej
i osobę materialnie odpowiedzialną - Dyrektora jednostki.

Ad.2)
Zgodnie zokazanym arkuszem spisu z natury nr 12 dotyczącym inwentaryzacji kasy na dzień
31,12'2019 r. w kasie znajdowała się gotówka w kwocie 5 002,11zł. Stwierdzony stan był zgodny
z Rapońem kasowym nr RKB/79/2019/KASA z dnia 30.12'2019 r. oraz saldem konta 101 Kasa.
Stan środkow pienięŻnych na rachunku bankowym wynosił 112.281,76 zł i był zgodny z saldem
konta 131 Rachunek biezący na dzień 31'12.2019 r'

Arkusz spisu z natury nr 12 został podpisany przez osobę odpowiedzialną materialnie, członkÓw
komisji inwentaryzacyjnej oraz Głównego księgowego jednostki.

Ad.3)
Stan wyposaŻenia we władaniu jednostki przedstawiono na arkuszach spisu z natury nr 3-1'1 .

Spisane pozycje zostały wycenione. Sprawdzone arkusze spisu z natury zostały prawidłowo

wypełnione i podpisane , z oznaczeniem daty i godziny przeprowadzenia spisu oraz ilości
spisanych przedmiotÓW na poszczególnych polach spisowych.
Ad.4)
Spis środkow tnruałych obejmujących budynek oraz prawo wieczystego uzytkowania pięciu

działek gruntowych zawierał arkusz spisu nr 13. Wańość vvyceny spisanych aktywów w kwocie
1 '24o'ooo,o O zł była zgodna z saldem konta 010 Środki tnruałe na dzień 31 .12'2019 r'

Sprawdzone arkusze spisu z natury zostały prawidłowo wypełnione i podpisane, z oznaczeniem
daty i godziny przeprowadzenia spisu oraz ilości spisanych przedmiotów na poszczególnych
polach spisowych.
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Ad 5)

Protokoł z dnia 31'12.2019 r. z inwentaryzaĄi i weryfikacji depozytów przekazanych do Ścwis
sporządzono na podstawie zweryfikowania stanu rzeczywistego metodą porównania ze stanem
faktycznym' Zespół weryfikacyjny (Komisja inwentaryzacyjna) nie stwierdził niedoborów.
Ad 6)
Drogą potwierdzenia sald w oparciu o prowadzoną analitykę i zapisy księgowe zweryfikowano
m.in.:

rozrachunki z odbiorcami (konto 200: saldo Win w kwocie 34g,O1 zł),

rozrachunki z dostawcami (konto 201: saldo Ma w kwocie 932,64 zł i Win w kwocie 0,36 zł),
rozrachunki z pracownikami (konto 231: saldo Ma w kwocie 2 633,86 zł).

W toku kontroli przedstawiono zatwierdzonąprzez Dyrektora Centrum dokumentację:
a) Sprawozdanie końcowe z przebiegu spisu z natury z dnia 07 .01 .2020 r.,

b) ProtokÓł rozliczenia wydanych arkuszy spisu z natury (zatwierdzony przez Głównego
księgowego),

c) Protokoł z rozliczenia wyników inwentaryzacji z dnia 14.01.2020 r.,

d) ProtokÓł z inwentaryzacji i weryfikacji składnikow aktywów i pasywÓw na dzień 31'12'2019 r
sporządzony w dniu 15'01'2020 r', dotyczący weryfikacji wańości, m.in.: budynkÓw, prawa
uzytkowania wieczystego, Środkow tnruałych w budowie, stanu środków finansowych,
rozrach unk ów, rozliczeń międzyokresowych.

W zakresie przeprowadzeniai rozliczenia skontrum zbioru bibliotecznego jednostki
przewidzianego W Zasadach (polityce) prowadzenia rachunkowości z częstotliwoŚcią raz na 6 lat,
kontrolującemu przedstawiono dokumentację spisu przeprowadzonego na podstawie
Zarządzenia nr 1312018 Dyrektora Centrum z dnia 25.09.2018 r., tj. wg stanu na dzień
31.12.2018 r. wokresie od 01.10. do 31.12.2018r.
Ustalono, ze w toku czynnoŚci spisowych odnotowano 548 pozycji zaewidencjonowanych
w zbiorze bibliotecznym jednostki. Komisja spisowa po zweryfikowaniu spisu dokonała korekty
zbioru poprzez dopisanie do zbioru ujawnionejjednej pozycji),

Sprawdzona dokumentacja inwentaryzacyjna była sporządzona zgodnie zprzyjętymiZasadami
(polityką) prowadzenia rachunkowości Centrum, w tym zasadami inwentaryza cji oraz weryfikacji
aktywów i pasywow.

lll. Pozostałe ustalenia.
Poprzednia kontrola w Centrum została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Kontroli
Uzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 2017 r. w zakresie gospodarki finansowej
za lata 2015-2017. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń.

Na tym ustalenia kontroli zakończono.
Protokół posiada 2'1 stron i 5 załączników stanowiących integralną jego częśÓ. Protokół
sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim
podpisa ni u przez kontrolującego pozostawiono w kontrolowanej Jed nostce'

Dyrektor Jednostki został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach wynikających
z Regulaminu kontroli wojewÓdzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich
osÓb prawnych Województwa Śląskiego, stanowiące go załącznik do uchwały nr 665/30 Nlt2o1g
z dnia 27.03.2019 r. z poŹn. zm.
Zgodnie z $ 16 ust' 6 ww. regulaminu w terminie 7 dni od doręczenia podpisaneg o przez
kontrolujących protokołu kierownik jednostki kontrolowanej:
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podpisuje protokół, albo

wnosi umotywowane pisemne zastrzeŻenia do treści protokołu.

Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest niezwłocznie przekazać do departamentu

przeprowad zającego kontrolę podpisany protokoł bądż niepodpisany protokół zzastrzeŻeniami

Załączniki:
1' Kserokopie umów na stałą obsługę prawną w roku 2019 i 2020

2. Kserokopia pełnomocnictwa Dyrektora z dnia 17.07 '2020 r'

3. Kserokopia oświadczenia członka komisji przetargowej orazzarządzen powołujących

komisję przetargową

4. Kserokopia zarządzenia powołującego zespÓł do nadzoru nad realizacją udzielonego

zamÓwienia na roboty budowlane
5. Wybrana dokume nta Ąa z zakr esu usta le n ia sposobu rozliczania med iów zuŻyty ch przez

Wykonawcę

(miejscowość, data podpisania protokołu)

Jednostka kontrolowana Kontrol

Jó..o? 2p? Ą
(data, pieczątka i podpis

Głównego księgowego)
DYRĘPrf 0R

(data, pi podpis
kontrol

śĘskie Centrum Wolności i Solidamości
ul. Wincentego pola 38

40-596 Katowice
tel./fax 32 óoI 2t oB

NlP: ó34 280 72 98, REGON: 2428ó6ffi

(pieczątka jednostki)

łł oł

CENTRUM

data, p ieczątka i podpis

Dyrektora)
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