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Szanowna Pani Dyrektor
W dniach od 29 stycznia 2014 r. do 7 lutego 2014 r. (z uzasadnionymi
przerwami) Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła problemową kontrolę
gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu w zakresie realizacji planu
finansowego i rachunkowości. Protokół kontroli podpisano 25 lutego 2014 r.
Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do
sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113
z późn. zm.).
1.

Przyznanie w latach 2008-2013 dodatków funkcyjnych pracownikom zatrudnionym na
stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem – str. 7-8 protokołu.
Dodatek funkcyjny przyznawać pracownikom zarządzającym w instytucji
kultury lub zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem,
przewidzianych w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury, stosownie do
przepisów § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1105), mając na uwadze, że w przypadku wykonywania przez
pracownika okresowo zwiększonych obowiązków służbowych, dodatkowo
powierzonych zadań o wysokim stopniu złożoności lub pracy w szczególnym
charakterze lub w szczególnych warunkach, może być mu przyznany dodatek specjalny,
zgodnie z przepisami § 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

2.

Niewyegzekwowanie kary umownej w wysokości 4.500 zł od kontrahenta, który nie
wywiązał się z warunków zawartej umowy, tj. w wyznaczonym terminie nie dokonał
zapłaty za dzierżawę placu, na którym – w ramach imprezy masowej organizowanej
przez Miejski Ośrodek Kultury – miał zapewnić sieć gastronomiczno-handlową, co
stanowiło powód wypowiedzenia mu tej umowy – str. 12-13 protokołu.
W przypadku niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, wykorzystywać
środki prawne określone w zawartej umowie oraz w przepisach prawa, w tym naliczać
i pobierać kary umowne w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości, stosownie do przepisów
art. 483 § 1 i art. 484 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 121), mając na uwadze przepisy art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
Jeżeli uważa Pani, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie,

które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
przysługuje Pani – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych –
prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.
Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pani zobowiązana zawiadomić Izbę
o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie
pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Text Format
(*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Pani tego
wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.
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