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WYstapienie pokontrolne

W dniach od 21 kwietnia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku przeprowadzona została

kontrola w Mięjskim Domu Kultuly w czechowicach-Dziedzicach przy ul.Niepodległości 42.

Załręsem kontroli objęto :

- postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanę w latach 2009-2010'

umowy zawalte plzez jednostkę,

- zalrudnienie (płace i umowy zlecenia)'

_ \łydatkowanie środków na uŹywanie do celów służbowych samochodów osobowych

niebędących własnościąpracodawcy'

- dęlegacj e służbowe.

Kontro]ę przeprowadziła Cecylia Herczek - inspektol w BiurŻe Audytu i Kontroli Urzędu

Miej skiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Ustalenia kontroli zawańe zostały w protokole z dnia 4 lipca 2011 loku' oznaczonyfi\

sygnaturą AK' 171 1 .2.3.201 1, sporządzon}m w trzech j ednobrzmiących egzemplarzach. Jeden

egzemplaz został pŹękazany D}tektolowi Miejskiego Domu Kultuly w czechowicach -

Dziedzicach.



Wobec ustaleń zawaltych \ł protokole, kięIuję pod adresem Dyrel1ora Miejskiego Domu

Kultury w Czechowicach-DziedŻicach następujące wnioski i zalecenia:

1' Zobowiązuję D1'rektora do przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiół'

w Krakowskiej Szkole Scenariuszowej finansowanych z pźychodów \łłasnych MDK,

zgodnie z umową zawańą w dniu 4 listopada 2008 r. pomiędzy Panem a BumistŹem

Czechowic-Dziedzic Ma]ianem Błachutem' w teminie możliw)m do jego uzyskania

tj. !o zakończeniu wakacyjnej przerwy w placy sekletariatu szkoĘ i rozpoczęcia

nowego cyklu kursu.

2. Dotrzymywać ustawowych teminów zgłoszeń i wygłoszeń do ZUS osób

zalrudnion)ch na trlnouę /lecenie'

3. Do kosztorysów inlvestorskich' będących podstawą ustalenia wafiości zamówienia

stosować wszystkie wymogi (zwłaszcza co do daty opracowania kosŻtorysu)

określone w RoŻpolządzeniu MińŚtra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 I' w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzarria kosŻorysu inłestofskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych okeślonych w plograrrrie fuŃcjonalno-uż/kow1łrr (Dz. U' z 2004 l'

Nr 130 poz.1389).

4' Aktualizować na bieżąco wewnętrzne legulacje organŁacyjno-plawne, tj. zarządzenia,

regulaminy' procedury, instrukcje, zakesy cŻynności.

5. Zalecane jest oplacowanie i stosowanie plocedur okJeślających m.in. pracę komisji

przetalgowęj i zadaria jej członków, organizację i tryb plac związanych

z przygotowylvaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenię zamórłjeń

publicznych.

6. Zalecane jest okleślenię zasad koŻystania ze sfużbowych telęfonów komórkolłych

wraz z okręślęniem \łysokości limifu roznów olaz zalecane jest zawalcie umów

użyczęnia telefonów komórkovych.

7. Zalecane jest ę}videncjono\łanię wszystkich poleceń rłyjazdórł służbowych'



Zgodrlie z zapisem puŃtu vII.3' Regulaminu przeprowadzania kontloli w jednostkach

olganizacyjnych Gminy Czechowice -Dziędzicę, stanowiącęgo załącznik do Zarząlzęnta

Nr 144/10 BurmistŹa Czechowic-Dziedzi c z drl]ra 20 grudnia 2010 roku, LaIeżry przedłożyć

w formie pisemnej zajęcie stanowiska co do wystosowanego zalecenia w terminie 30 dni od

daty iego otrzlmania.

Sparządżla' Cetyln Herczek
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