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           Katowice, dnia  18.11.2009r.
	KN.0913 – 39 /2009
								

						Pan
										Piotr Wybraniec
										Dyrektor  
	Górnośląskiego Parku
	Etnograficznego
										w Chorzowie


Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie:
–	 art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
–	 art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
–	 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 528/248/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2009 r.,

pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie gospodarki finansowej za 2008 r. i bieżącej, w tym 5 % wydatków oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2006 - 2007. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 21.10.2009 r. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:
Naruszenie zapisów Regulaminu nr 1/ZP/2007 z dnia 15.10.2007 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
a) §§ 3 i 4 poprzez zaniechanie prowadzenia dokumentacji przeprowadzenia podstawowych czynności dla zamówień publicznych udzielonych w latach 2007 - 2009 na:
- usługę całodobowego monitorowania ochranianego obiektu – umowa zawarta w dniu 17.07.2007 r. z Firmą Agencja Ochrony „KOWALCZYK” Sp. j. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim,
- usługę konserwacji urządzeń i instalacji systemu zabezpieczenia elektronicznego zainstalowanego w obiekcie GPE – umowa zawarta w dniu 01.01.2008 r. z Firmą Agencja Ochrony „KOWALCZYK” Sp. j. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim,
- badania i pomiary instalacji piorunochronnej i odgromowej – umowa zawarta w dniu 06.05.2009 r. z Firmą INPO z siedzibą w Katowicach,
- prace remontowe instalacji piorunochronnej i odgromowej na obiektach Skansenu – prace wykonane przez Firmę INPO z siedzibą w Katowicach.
Z uzyskanych informacji wynika, że poniesione z ww. tytułów wydatki nie przekroczą 14.000 euro. Brak dokumentów uniemożliwia sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania,

- pkt II.5.2 ppkt A, B str. 20 – 24 protokołu kontroli;

b) § 5 ust. 1 poprzez udzielenie w maju 2009 r. zamówienia publicznego Firmie INPO z siedzibą w Katowicach na wykonanie prac remontowych instalacji piorunochronnej i odgromowej na obiektach Skansenu bez zachowania formy pisemnej umowy.
	Wykonawca w dniu 29.05.2009 r. wystawił fakturę nr 26/09 na kwotę brutto 6.101,73 zł, którą uregulowano przelewem w dniu 03.06.2009 r.,

- pkt II.5.2 ppkt B str. 24 protokołu kontroli;
Podpisanie aneksów zmieniających warunki umowne w zakresie wynagrodzenia wykonawcy świadczącego usługi na:
- całodobowe monitorowanie ochranianego obiektu (umowa z dnia 17.07.2007 r.) –  aneks nr 2 (brak daty podpisania) z mocą obowiązywania od 01.03.2009 r. zwiększający kwotę miesięcznego abonamentu ze 100,00 zł netto + VAT do 110,00 zł netto + VAT,
- konserwację urządzeń i instalacji systemu zabezpieczenia elektronicznego zainstalowanego w obiekcie GPE (umowa z dnia 01.01.2008 r.) – aneks nr 1 (brak daty podpisania) z mocą obowiązywania od 01.03.2009 r. zwiększający kwotę wynagrodzenia z 40,00 zł netto + VAT do 45,00 zł netto + VAT,
pomimo, iż we wcześniej zawartych umowach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Firmie Agencja Ochrony „KOWALCZYK” Sp. j. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim nie przewidziano możliwości zmiany wynagrodzenia za wykonywane usługi.
Zmiany umów dokonano na podstawie pisma wykonawcy z dnia 04.03.2009 r. (wpływ do GPE 11.03.2009 r.),

- pkt II.5.2 ppkt A str. 21 - 23 protokołu kontroli;

Brak określenia maksymalnej wartości nominalnej zobowiązań w umowach podpisanych z Firmą - Agencja Ochrony „KOWALCZYK” Sp. j. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim:
- na ochronę mienia – umowa z dnia 09.07.2007 r.,
- na usługę całodobowego monitorowania ochranianego obiektu – umowa z dnia 17.07.2007 r.,
- na usługę konserwacji urządzeń i instalacji systemu zabezpieczenia elektronicznego zainstalowanego w obiekcie GPE – umowa z dnia 01.01.2008 r.,
czym naruszono przepisy art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w myśl których jednostki sektora finansów publicznych nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji,

- pkt II.5.2 ppkt A str. 20 – 22 protokołu kontroli;

Brak podpisu głównego księgowego (lub osoby upoważnionej) na umowie z dnia 06.05.2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Firmie INPO z siedzibą w Katowicach na badania i pomiary instalacji piorunochronnej i odgromowej, co jest niezgodne z treścią § 12 ust. 4 statutu, który stanowi iż do składania oświadczeń w imieniu Parku w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane są podpisy dwóch osób: Dyrektora i głównego księgowego lub osób upoważnionych przez Dyrektora,

- pkt II.5.2 ppkt B str. 23 protokołu kontroli;

Naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), a w szczególności:
art. 26 ust. 3 poprzez zaniechanie przeprowadzenia w 2006 r. inwentaryzacji:
- środków trwałych (budynków, budowli, środków transportu itd.), dla których prowadzono ewidencję analityczną w postaci księgi środków trwałych założonej w dniu 01.01.1997 r. Zgodnie z ewidencją księgową dla konta 010-1 rzeczowe aktywa trwałe o wart. pow. 3,5 tys. zł saldo konta na koniec grudnia 2006 r. wynosiło 993.849,00 zł,
- towarów (publikacji, wydawnictw i towarów przeznaczonych do sprzedaży - pamiątki), dla których prowadzono ewidencję analityczną,
- inwentarza żywego (brak ewidencji).
Na podstawie Zarządzenia nr 6/2006 Dyrektora Parku z dnia 26.09.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie zakres inwentaryzowanych składników obejmował eksponaty, niefinansowe aktywa trwałe, książki, towary i wartości niematerialne;

art. 27 poprzez brak rozliczenia wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w 2006 r., brak udokumentowania powiązania z zapisami ksiąg rachunkowych wyników inwentaryzacji, brak udokumentowania wyjaśnienia różnic pomiędzy wartością stanów stwierdzonych w wyniku inwentaryzacji a ewidencją księgową dla następujących składników majątku:
- wyposażenie - zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją wykazano stan wyposażenia w wysokości 74.915,33 zł, na podstawie protokołu likwidacji z dnia 31.12.2006 r. wyksięgowano wartość wyposażenia na kwotę 3.895,00 zł co daje saldo końcowe – 71.020,33 zł, natomiast według ewidencji księgowej dla konta 010-2 rzeczowe aktywa trwałe o wart. pon. 3,5 tys. zł saldo konta na koniec grudnia 2006 r. wynosiło 81.071,34 zł.
Różnica sald wynosi 10.051,01 zł;
- biblioteki (czasopisma i książki) - zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją dla biblioteki wykazano stan w wysokości ogółem 7.831,51 zł, na podstawie protokołu likwidacji z dnia 31.12.2006 r. wyksięgowano wartość braków bezwzględnych na kwotę 0,02 zł co daje saldo końcowe – 7.831,49 zł, natomiast według ewidencji księgowej dla konta 010-3 książki saldo konta na koniec grudnia 2006 r. wynosiło 8.245,49 zł.
Różnica sald wynosi 413,98 zł;
- eksponaty - zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją dla eksponatów wykazano stan w wysokości 312.224,90 zł, natomiast według ewidencji księgowej dla konta 010-4 eksponaty saldo konta na koniec grudnia 2006 r. wynosiło 315.225,20 zł.
Różnica sald wynosi 3.000,30 zł,

- pkt II.4 str. 14 - 17 protokołu kontroli;

art. 26 ust. 3 pkt 4 poprzez zaniechanie przeprowadzenia w 2007 i 2008 roku inwentaryzacji stanów magazynu towarów (publikacji, wydawnictw i towarów przeznaczonych do sprzedaży - pamiątki), dla których prowadzona jest ewidencja analityczna w postaci kart ewidencyjnych. 
Zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 pkt 1 obowiązującej w Parku Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora nr 5/2008 z dnia 04.04.2008 r. stany magazynu i towarów w sprzedaży ustala się w drodze spisu z natury na ostatni dzień roku obrotowego (pełna inwentaryzacja) lub wyrywkowo na przestrzeni roku w razie potrzeby,

- pkt II.3 ppkt 3.4 str. 11 - 13 protokołu kontroli;

art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) poprzez brak opisania we wprowadzonym od 02.01.2009 r. nowym wykazie kont - przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej;

- pkt II.5 ppkt 5.1 str. 18 protokołu kontroli,

Naruszenie postanowień § 4 ust. 2 pkt 2 w związku z ust. 1 pkt 2 obowiązującej w Parku Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora nr 5/2008 z dnia 04.04.2008 r. poprzez zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (zdawczo-odbiorczej) w przypadku zmiany osób materialnie odpowiedzialnych, co dotyczyło zmiany na stanowisku głównego księgowego jednostki. Konsekwencją powyższego było m.in.:
- nieujawnienie braku prowadzenia ewidencji inwentarza żywego, gdy na terenie Parku utrzymuje się zwierzęta – owce, kozy, 
- braku uzgodnień stanów ewidencyjnych z rzeczywistymi, a w tym m.in. ewidencji publikacji i wydawnictw, gdzie na koniec 2008 r. rzeczywiste stany magazynowe wynosiły 28.585,65 zł, natomiast stany ewidencyjne Wn 24.862,50 zł i Ma 70,24 zł oraz towarów w sprzedaży, gdzie na koniec 2008 r. rzeczywiste stany magazynowe wynosiły 8.753,78 zł, natomiast stany ewidencyjne Wn 16.556,26 zł,

- pkt II.3 ppkt 3.4 str. 10, 11 - 12, 13 - 14  protokołu kontroli;

Bezumowne i bezpłatne udostępnienie obiektu „Szopa na wozy z Kobióra” dla osoby prywatnej – artysty rzeźbiarza na prowadzenie Galerii Rzeźbiarskiej – Pracowni, co narusza określone przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr III/27/4/2008 z dnia 27.08.2008 r. zasady gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego oraz podstawowe zasady efektywnego prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej określone w obowiązującym od dnia 11.12.2000 r. statucie, gdzie w § 12 ust. 2 wskazano, iż przychodami Parku są wpływy z prowadzonej działalności w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- pkt II.3 ppkt 3.4 str. 10 - 12 protokołu kontroli;
Brak aktualizacji „Instrukcji Procedur Kontroli Wewnętrznej” wprowadzonej Zarządzeniem nr 4/2005 Dyrektora Parku z dnia 19.09.2005 r. w sprawie organizacji nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w GPE w Chorzowie opierającej się na nieaktualnych przepisach prawnych i odnoszącej się do pracowników obecnie niepracujących (załączniki ze wzorami podpisów osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz dekretacji dowodów księgowych, pod względem legalności, gospodarności i celowości, kontroli uprzedniej, potwierdzenia za zgodność z oryginałem),

- pkt II.5 ppkt 5.1 str. 17 protokołu kontroli;

Brak określenia i przekazania na piśmie zakresu czynności i odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku dla głównego księgowego, co utrudnia weryfikację adekwatności zapisów punktu II § 6 w związku z punktem I § 2 obowiązującej Instrukcji Procedur Kontroli Wewnętrznej, gdzie stwierdza się, iż kontrola funkcjonalna sprawowana jest przez odpowiedzialne osoby w toku wykonywania przez nie obowiązków służbowych wynikających z zakresów ich obowiązków. Kierownik jednostki, ustalając procedury kontroli finansowej powinien wziąć pod uwagę standardy kontroli finansowej określone w Komunikacie nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. MF Nr 7, poz. 58), zgodnie z którymi system kontroli finansowej nie zamyka się wyłącznie w procedurach, instrukcjach czy zarządzeniach kierownictwa. Skuteczność kontroli finansowej zależy od sposobu, w jaki kierownictwo i pracownicy jednostki wykonują obowiązki z nią związane. W związku z powyższym każdemu pracownikowi winien być przedstawiony na piśmie zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, natomiast przyjęcie tych obowiązków pracownik potwierdza podpisem,

- pkt I str. 3 protokołu kontroli.



Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:

Przy udzielaniu zamówień publicznych przestrzegać postanowień wewnętrznych uregulowań oraz przestrzegać zapisów zawartych umów.
Przestrzegać przepisów ustawy 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
Przestrzegać Statutu GPE.
Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych, towarów i inwentarza żywego oraz rozważyć przeprowadzenie w 2009 r. pełnej inwentaryzacji majątku GPE uwzględniając przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223) oraz obowiązujące w GPE uregulowania wewnętrzne w zakresie inwentaryzacji. 
Zaktualizować „Instrukcję Procedur Kontroli Wewnętrznej”.
Gospodarować mieniem GPE zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwale nr III/27/4/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27.08.2008r.



Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń proszę złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Opisane w punkcie 5 ppkt a, b, c niniejszego wystąpienia stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w związku z czym zostanie skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, do którego dołączone zostaną wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli.


