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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,  działając na podstawie art.  1  ust.  1 ustawy

z dnia  7  października 1992 r.  o  regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.  z  2016 r.  poz.  561

ze  zm.),  przeprowadziła  w  okresie  od  24  do  31  maja  2019  r.  kontrolę  gospodarki  finansowej

Gminnego  Centrum Kultury  w  Warcie  Bolesławieckiej.  Zakres  kontrolowanych  zagadnień,  okres

objęty kontrolą oraz ustalenia kontroli przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli, podpisanym

31 maja 2019 r., pozostawionym w jednostce.

Kontrola wykazała, obok obowiązków i zadań realizowanych prawidłowo, również uchybienia

i nieprawidłowości, które wystąpiły w niżej opisanym zakresie.

W  §  11 Regulaminu  wynagradzania  pracowników  Gminnego  Centrum  Kultury  Warta

Bolesławiecka  wprowadzonego  zarządzeniem  Dyrektora  Gminnego  Centrum  Kultury  nr  8/2013

z 2 kwietnia  2013  r.,  zawarto  zapis  dotyczący  dodatku  wiejskiego,  który  przysługiwał  każdemu

pracownikowi w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.  Naruszało to  zasady wynagradzania

pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury wprowadzone rozporządzeniem Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z 6 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 196 poz. 1516) zmieniającym

rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury

prowadzących  w  szczególności  działalność  w  zakresie  upowszechniania  kultury,  które  uchylało

dodatek wiejski.  Na podstawie pism z dnia 10.01.2018 r.  ustalono, że w 2018 r.  objętym kontrolą

trzem  pracownikom  instytucji  kultury  oraz  Dyrektorowi  Centrum  Kultury,  został  przyznany

i wypłacony dodatek wiejski w wysokości ogółem 11.304,80 zł brutto.

W  powołanym  powyżej  regulaminie  wynagradzania,  w  §  21  ustalono  wysokości  nagród

jubileuszowych  przysługujących  pracownikom  za  wieloletnią  pracę  niezgodne  z  wysokościami

określonymi  w  art.  31b  ust.  3  ustawy  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm., Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm., obecnie:

Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.).
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Za zaistniałe w okresie objętym kontrolą nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor

Gminnego  Centrum Kultury  w  Warcie  Bolesławieckiej  na  podstawie  art.  53  ust.  1  ustawy  z  27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Wnioski pokontrolne

Przekazując powyższe do wiadomości Panu Dyrektorowi Regionalna Izba Obrachunkowa

we  Wrocławiu,  działając  na  podstawie  art.  9  ust.  2  ustawy  z  7  października  1992  r.

o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o podjęcie stosownych działań, mających na celu

wyeliminowanie  stwierdzonych  nieprawidłowości  oraz  niedopuszczenie  do  ich  ponownego

wystąpienia w przyszłości, poprzez realizację następujących wniosków:

1. Dostosowanie zapisów regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Centrum Kultury

w Warcie Bolesławieckiej w zakresie:

a) wysokości  nagród  jubileuszowych  do  zgodności  z  wysokością  tych  nagród  określoną

w art. 31b ust. 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.),

b) dodatku wiejskiego, do zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Poinformowanie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  o  działaniach  podjętych

w zakresie  niewłaściwego  ustalenia  i  wypłacenia  pracownikom  instytucji  kultury  dodatku

wiejskiego.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od

daty  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego,  o  wykonaniu  wniosków  lub

o przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych  w  wystąpieniu  pokontrolnym

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenia składa właściwy organ

jednostki kontrolowanej, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za

pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia

prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:
Pan
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