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PAK. '1711.6.2013

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Pan
Krzysztof Wiączek
p.o. Dyrektora
Muzeum
w PiotrkowieTrybunalskim

WYSTĄP|EN|
E PoKoNTRoLNE
pzeprowadzaniakontroliprzez BiuroAudytu
Zgodniez Regulaminem
Wewnętrznegoi Kontro|i,wprowadzonego
ZarządzeniemNr 390 Prezydenta
Miasta Piotrkowa Trybuna|skiegoz dnia 13 września 2013 roku,
przeprowadzono
p|anową
kontro|ęw Muzeumw Piotrkowie
Trybuna|skim
W zakresie prawidłowości
wykozystania dotacji podmiotowejudzieIonej
w 2012 r. instytucjiku|turyprzezMiastoPiotrkówTrybuna|ski.
Wystąpieniepokontro|ne
dotyczykontrolipzeprowadzonĄ w okresie
od 30 sierpnia 2013 r.
do 30 września2013 r. W Muzeum
w PiotrkowieTryb.przez Głownego
specja|istę
BiuraAudytuWewnętrznego
i Kontroliw ramachupowaznienia
PrezydentaMiasta nr PAK.1711.6.2013
zdnia 28 sierpnia2013 r.
Usta|eń W protokole kontro|i dokonano na podstawie: uregulowań
wewnętznychinstytucjiku|tury'ewidencjiksięgowej,wyciągówbankowych,
raportówkasowychi sprawozdań
finansowych.
Przedstawionyponizejopis wyników kontroliopańo na usta|eniach
dokonanych
w tokupzeprowadzonej
kontroli,
opisanychw protokolekontroli.
Protokołkontro|izostał omówiony z DyrektoremMuzeum W Piotrkowie
Trybuna|skimoraz z Główną Księgową a następnie podpisany przez
p.o'Dyrektora
instytucji
ku|tury
w dniu30 września2013
r,
Samoządowainstytucja
ku|turyw 2012 r. wykorzystała
w całoŚciudzie|oną
przezorganizatora
MiastoPiotrkow
Trybuna|ski
dotacjępodmiotową,

zwrotu
wobec czego nie dokonywała
w kwocie995 863,07zł zgodniez p|zeznaczeniem,
dotacjido organizatora.
na wyodrębnionymsubkoncie
KontroIowanainstytucjaku|turynie ewidencjonowała
wydatkówosobowychjak i rzeczowychz dotacji organizatora,nie mniej prowadziła
wyodrębnionekonto kosztów osobowychjak i rzeczowych,co pozwo|iłona sprawdzenie
prawidłowości
wykorzystaniaprzyznanylh środkowfinansowychprzez Miasto Piotrkow
Trybunalski.
Kontrolaw badanymobszarze wykazała,co następuje:
Wynagradzania
pracowników
zgodniez,,Regulaminem
usta|ono
1. Wynagrodzenia
zaządzeniemnr 1l2o1oz dnia8 stycznia2010
Muzeum''wprowadzonym
Pracowników
przepisówprawa'
do obowiązujących
zostałdostosowany
r. PowyższyRegu|amin
59,41%
w 2012 r. kwotę591 632,43zł,co stanowiło
wydatkowano
2. Na wynagrodzenia
kwotę
Natomiastpochodneod wynagrodzeńwyniosły
dotacjiorganizatora.
otrzymanej
pochodneod
Składki,
otzymanejdotacjiorganizatora.
24,17o/o
24o73o,o4złistanow|ły
prawidłowo
iterminowoprzekazanedo organu
wynagrodzeńza2012r.zostałyusta|one
podatkowegooraz ubezpieczeńspołecznych.Łącznie wydatki na wynagrodzenia
83,58%dotacjiorganizatora.
i pochodnestanowiły
3. Kontrola kasy W trakcie czynnościkontro|nychpotwierdziła zgodnoścgotowki
w kasie z RaportemkasowymRK 2612013z dnia 17 września2013 r. oraz nie
przekroczenia
|imitukasowegokwoty3 500,00zł.
stwierdziła
d|ajednegouprawnionego
naliczeniaw 2012 r' odprawyemerytalnej
4. Do prawidłowości
uwag.
niewniosła
pracownika
w kwocie2 850,00złkontro|ująca
34 234,00z!l,
5. Umowyz|eceniajak i umowyo dziełozostałyzawartenałącznąkwotę
39,0%
objęto4 umowyo dziełona łącznąkwotę13365,00zł co stanowiło
kontro|ą
zawartychumow
nie wniosłauwag do ce|owości
kwotyzawańychumów. Kontrolująca
środkow.
kosztów,wydatkowanych
i poniesionych
dokumentu
sprawdzenia
pzestrzegała
zasadkontro|idotyczącej
ku|tury
6' Instytucja
gdziekontrolidokonujepracownik
podwzg|ędem:
merytorycznym
księgowego
forma|no. rachunkowymdokonujeGłownyksięgowyi zatwierdzany
merytoryczny,
Muzeum.
do wyptatyprzezp.o.Dyrektora
zgodniez
terminowo
zostałyorganizatorowi
finansowew 2012r. złoŻone
7. Sprawozdania
(Dz.U.z 2013r. poz,885).Za l półroczezostało
art.265 ustawyo finansachpub|icznych
spoządzonednia13 |ipca2012r, a za 2012r' w dniu30 stycznia2013r.
Ponadtokontrolawykazałanastępująceuchybienia:
Trybuna|skimz dnia 08 września
Rady Miejskiejw Piotrkowie
nr X||||248/99
1. Uchwałą
lnstytucja
Trybunalskim.
1999 roku dokonanonadaniaStatutuMuzeumw Piotrkowie
propozycjęnowegoStatutu,
w dniu 10 sierpnia2012 r. organizatorowi
kulturyzłoŻyła

do
właściwemu
Ministrowi
ktoryz informacji
Dyrektora,
zostałprzesłany
do uzgodnienia
sprawkultury.
dokonała
organizacyjnego
instytucja
ku|turyaneksemdo Regu|aminu
2, W trakciekontro|i
uaktua|nienia
stanowiskzgodnie z rozpoządzeniemMinistraKultury i Dziedzictwa
pracowników
Narodowegoz dnia 3 październtka
2012 r. w sprawie wynagradzania
instytucjikultury (Dz. U. 2012, poz. 1105) oraz schematu organizacyjnego
w instytucjiku|tury.Aneks wprowadzony
odzwiercied|ającego
strukturęzatrudnienia
wzycie zaządzeniemNr 12113Dyrektora
Muzeumzdnia 10wrzeŚnia2013r,
3. PełniącyobowiązkiDyrektoraMuzeumzaządzeniem4|12 z dnia 08 |utego2012 r,
wyznaczył
zastępstwow osobiekierownika
uzyskania
administracji
bez wcześniejszego
akceptacjiorganizatora.Pełnomocnictwo
udzie|oneDyrektorowiprzez organizatora
dotyczyty|ko p.o. Dyrektoraa da|sze udzie|aniepełnomocnictwa
ograniczonod|a
czynnościprocesowych.Ponadto kierownikadministracyjny
zastępuje pracownika
prowadzącego
kasę'
podjęła
poprawysystemukontro|i
4' Instytucja
ku|tury
w trakciekontro|i
zarządczej
działania
ustanawiając
bądŹweryfikując
mechanizmy
kontro|i,
a mianowicie:
. opracowano nowy Regu|amin pracy, który wprowadzonyzostał zaządzeniem
N r 1 1 1 2 0 1z3dnia0 2 wześnia2013
r,
. zweryfikowano
spoządzania,obiegu,kontro|ii archiwizowania
dowodów
,,|nstrukcję
księgowych i wprowadzono zarządzeniem Nr 1712013 Dyrektora Muzeum
w Piotrkowie
Trybuna|skim
z dnia 17września
2013r.,,;
. ,,|nstrukcję
kasową' wprowadzonozaządzeniem Nr 14113 DyrektoraMuzeum
w Piotrkowie
Trybuna|skim
z dnia13września
2013r.;
. instytucja kultury wprowadziłazaządzeniem Nr 1612013 Dyrektora Muzeum
w Piotrkowie
Trybuna|skim
z dnia16wześnia2013r.,,|nstrukcję
inwentaryzacji
skład
nikowmajątkowychMuzeumw Piotrkowie
Trybuna|skim''
;
. ponadto DyrektorwprowadziłzarządzeniemNr 20 z dnia 19 września2013 r.
mechanizmkontro|i,
w sprawiesposobui trybugospodarowania
,,Instrukcję
składnikami
majątkuruchomego
nie będącymi
muzea|iamiw
Muzeumw Piotrkowie
Trybunalskim";
. zasady prowadzeniarachunkowoŚcinie zostaływ pełni dostosowanedo art. 1
ustawyz dnia 29 września1994 r' o rachunkowości
w zakresieokreś|enia:
zasad
Wycenyaktywówi pasywów,częstot|iwości
i zasad inwentaryzaĄioraz weryfikacji
aktywow i pasywów, programów komputerowychstosowanychprzez instytucję,
zasadarchiwizowania
i ochronydanychorazokreś|enia
zasad prowadzenia
ewidencji
ana|itycznej
na kontachksiągpomocniczych.
5. Kontro|a
nie stwierdziła
nieprawidtowości
w zakresieewidencjikosztówi dokonania
jak i bezosobowych.Nie mniejinstytucja
wydatkow
z tytułu
wynagrodzeń
osobowych

dotacji
Roz|iczenie
wydatkow.
ku|tury
winna zachowaÓpzejzystośódokonywanych
podmiotowej
wydatkowz dotacji
w ujęciukasowymutrudnia
brakprowadzenia
130-XX.
na wyodrębnionym
subkoncie
bankowym
organizatora
systemiefinansowo6. Instytucjakulturynie posiada w obecnymwykorzystywanym
generowania|istpłac,co zwiększapracochłonność
oraz ryzyko
księgowymmoz|iwości
popełnienia
błędu'ListypłacspoządzanesąW arkuszuka|ku|acyjnym'
7. Kontrolaprawidłowości
w 2012 r. naliczania i wydatkowaniaśrodkowna nagrody
jubi|euszowe
nagrody
wykazałazaniŻeniew kwocie 1376,90zł na|iczoneji wypłaconej
jubi|euszowejd|a uprawnionychtzech pracowników'Instytucjaku|turynie ujęła
zmiennegoskładnika,miesięcznejpremii uznaniowej.W trakcie kontro|idokonała
na|iczenia
iwypłaty.
8. Do prawidłowości
naliczeniaoraz wydatkowania
środkowz Zakładowego
Funduszu
Świadczeń Socja|nych kontro|ującanie wniosła uwag. Pomoc finansowa jest
podstawie określonegokryterium dochodowego' Regu|amin
Zakładowego
FunduszuŚwiadczeńSocjalnychfunkcjonujący
od dnia 07 grudnia2004r.
przyznawana na

nie okreś|a.żrodłatworzeniaZakładowego
FunduszuŚwiadczeń Socja|nych,zadan
powołanej
tryb
Komisjisocja|nej,
zasad i warunkówkorzystania
ze świadczeń
socja|nych,
przyznawania
Świadczeńsocja|nych,
warunkóWumozenia poŻyczki,ktorąna|eŻypzede
wszystkimuza|eŻnić
od sytuacjiŻyciowej'
rodzinnej
i materia|nej
osobyuprawnionej
jednoczeŚniepostanowienia
do kozystaniaz funduszuwypełniając
ań. 8 ust 1 ustawy
o zakładowym
funduszuświadczeń
socja|nych.
W związkuzpowyŻszym
za|ecam:
projektuStatutuMuzeumoraz podjąÓ
1, usta|icstan prac nad zatwierdzeniem
złozonego
działaniazmierzĄącedo wprowadzenia
w zycie Statutuzgodniez przepisamiustawy
(tekst
z 25pażdziernika
199'tr. o organizowaniu
ku|turalnej
iprowadzeniu
działa|ności
jedn.2012r., poz.406);
2. rozwaŻyćprowadzenieewidencjiksięgowejwydatków z dotacjiorganizatora na
wyodrębnionym
subkonciekonta 130 - XX w ce|u umoi|iwieniaroz|iczania
w ujęciu
kasowym;
3. przestrzegaczakresu udzie|onegopełnomocnictwa
oraz podjąc działaniauzyskania
p.o. Dyrektora.Przy
zgody organizatorana Wyznaczeniepracownikazastępującego
p.o. Dyrektorana|eżyprzestrzegać
usta|aniupracownikazastępującego
rozdzie|enia
funkcji kontroli: merytorycznej,prowadzeniakasy oraz zatwierdzaniado wypłaty
pienięznych;
środków
4.

przestzegaczasad prawidtowego
naliczanianagrodyjubileuszowej,dla uprawnionych
pracownikoworaz dokonaĆuszczegÓłowienia
składnikowwynagradzaniaza|iczanych

4

do nagrodyjubiIeuszowej
W ReguIaminiewynagradzaniapracownikówMuzeum
w Piotrkowie
Trybunalskim;
Ą

dokonaÓprzeg|ądu
systemukontrolizarządczĄw Muzeumw zakresiefunkcjonujących
mechanizmów
kontro|ioraz:
- dostosowaćzasady rachunkowości
do ań. 10 ustawyz dnia 29 września1994 r.
(tekstjedn.Dz. U. z2013 r', poz.330 z póŹn,zm.);
o rachunkowości
- zweryfikowaÓRegulaminZakładowego
Funduszu SwiadczeńSocjalnych
go do ustawyz 4 marca 1994r. o zakładowym
dostosowując
funduszuświadczeń
socja|nych(tekstjedn.Dz. U. z 2012r.,poz.592z pożn.zm.)w zakresie. żrodła
tworzeniaZakładowego
FunduszuŚwiadczeń Socja|nych,
zadań powołanej
Komisji
socja|nej,
zasad i warunkówkozystaniaze świadczeń
socja|nych,
trybuprzyznawania
świadczeń
socjalnych,
warunkówumozen ia poŻyczki;

h

rozwaŻyĆ
moz|iwośc
programufinansowo- księgowego
rozszerzeniafunkcjona|ności
o moz|iwośógenerowania|istwynagrodzeń,
spraw kadrowych,ewidencjizasobÓw
M u z e um .

Zgodnie z $ 19 ust.7 Regulaminuprzeprowadzania
kontroliBiura Audytu
Wewnętznegoi Kontro|i, p.o. DyrektoraMuzeum, któremu pzekazano wystąpienie
pokontroInepzesyła informacjęo sposobie wykonania za|eceń pokontroInychIub
przyczynachich niewykonaniaW terminie14 dni od daty otrzymaniawystąpienia
pokontrolnego.

