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w Grodzisku Mazowieckim

WYST PIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy szej Izbie Kontroli
(Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.), zwanej dalej ustaw o NIK, Najwy sza Izba
Kontroli Departament Nauki, O wiaty i Dziedzictwa Narodowego skontrolował Starostwo
Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim w zakresie ochrony zasobów muzealnych – realizacji
obowi zku organu prowadz cego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
w Podkowie Le nej w latach 2005 – 2007 (I kwartał).
W zwi zku z kontrol , której wyniki zostały przedstawione w protokóle kontroli
podpisanym w dniu 3 pa dziernika 2007 r., Najwy sza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ust.
1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staro cie niniejsze wyst pienie pokontrolne.
NIK pozytywnie ocenia sposób pełnienia przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku
funkcji

organu

prowadz cego

Muzeum,

pomimo

stwierdzonych

nieprawidłowo ci

polegaj cych na: nie wła ciwym wypełnianiu obowi zków nało onych na organizatora
muzeum okre lonych w tre ci art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.
U. z 1997, Nr 5, poz. 24 ze zm.), poprzez niezapewnienie Muzeum rodków w kwotach
niezb dnych

do

utrzymania,

rozwoju

i zapewnienia

bezpiecze stwa

zbiorom,

nieprawidłowym wypełnianiu obowi zków w zakresie pełnienia bie cego nadzoru
merytorycznego i finansowego, w tym w szczególno ci braku weryfikacji sprawozda
finansowych składanych przez Muzeum, nieprawidłowym klasyfikowaniu dotacji celowych
na wydatki maj tkowe, uzyskiwanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz ich rozliczeniu w sposób nierzetelny; nierzetelnym planowaniu wysoko ci dotacji dla

Muzeum, braku zainteresowania mo liwo ci pozyskania rodków europejskich z funduszy
przeznaczonych na ochron zabytków oraz niezatrudnieniu audytora.
1. Starostwo nie wypełniało prawidłowo obowi zków okre lonych w art. 5 ust. 4 ustawy
o muzeach w zakresie zapewnienia jedynemu istniej cemu w Powiecie Grodziskim
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Le nej rodków
w kwotach

niezb dnych

do

utrzymania,

rozwoju

i

zapewnienia

bezpiecze stwa

zgromadzonym zbiorom. Dotacje przekazane w latach 2005 – 2007 w kwotach 385,0 tys. zł
w 2005 r. 490,0 tys. zł w 2006 r. oraz 352,5 tys. zł w I półroczu 2007 r., stanowi ce
odpowiednio 0,70%, 0,72% i 1,56% w strukturze wydatków Starostwa ogółem były
ustalane

poni ej

kosztów

poniesionych

przez

Muzeum

w

latach

poprzednich

i niewystarczaj ce na rozwój muzeum (zwi kszenie liczby wystaw czy prowadzenie
działalno ci wydawniczej).
W ocenie NIK brak rodków na prowadzenie działalno ci był jednym z powodów
stwierdzonych w Muzeum nieprawidłowo ci, w szczególno ci dotycz cych nie zapewnienia
bezpiecze stwa zbiorom Muzeum i złego stanu technicznego budynku, co wykazała
kontrola NIK prowadzona w Muzeum.
2. NIK

ocenia

jako

nieprawidłowy

i finansowego nad działalno ci

sposób

sprawowania

Muzeum, co równie

nadzoru

merytorycznego

potwierdziły nieprawidłowo ci

stwierdzone w Muzeum w szczególno ci w zakresie: inwentaryzacji, katalogowania,
naukowego opracowywania muzealiów i materiałów dokumentacyjnych, przechowywania
zbiorów, konserwacji zbiorów oraz opieki nad budynkiem, nieprawidłowego wydatkowania
rodków

publicznych,

a

tak e

nierzetelnego

prowadzenia

ksi g

rachunkowych

i nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.) przy realizowaniu zakupów
towarów i usług.
Nieprawidłowo ci w zakresie sprawowania nadzoru polegały na:
1)

Nie uregulowaniu w Regulaminie organizacyjnym Starostwa (§ 48) zasad sprawowania
nadzoru nad Muzeum. Wydziałowi O wiaty, Kultury i Sportu Starostwa przypisano jedynie
zadania dotycz ce organizowania działalno ci kulturalnej, tworzenia powiatowych
instytucji kultury, prowadzenia rejestru tych instytucji, opracowania i popularyzowania
kalendarza powiatowych imprez kulturalnych oraz zapewnienia

rodków na ich

finansowanie. Nie uregulowano na przykład zasad badania prawidłowo ci wykorzystania
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przez muzeum rodków, pod wzgl dem zgodno ci z przeznaczeniem oraz wysoko ci
wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zada

przewidzianych do sfinansowania

dotacj .
Ponadto ustalono, e spo ród 22 wniosków z lat 2003 – 2007 skierowanych na
posiedzenia Zarz du Powiatu w sprawach Muzeum, jedynie 4 (18,1%) dotyczyły oceny
działalno ci tej jednostki oraz rozpatrzenia wniosku Muzeum o dodatkowe rodki na
wykonanie systemu telewizji dozorowej. Pozostałe obejmowały ustalenie procedur
zwi zanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora
(5 wniosków – 22,7%), przedło enia powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych
(11 wniosków, tj. 50,1%). Natomiast wszystkie podj te uchwały Zarz du Powiatu – (6)
dotyczyły procedur zwi zanych z przeprowadzeniem konkursu powołaniem dyrektora
Muzeum.
2)

Braku weryfikacji składanych przez Muzeum sprawozda finansowych (bilans, rachunek
zysków i strat, informacj o wykonaniu planu kosztów) oraz merytorycznych. Dokumenty
powy sze nie były – w formie pisemnej - akceptowane, nie sformułowano równie uwag
odno nie ich zawarto ci i poprawno ci finansowej i merytorycznej. Stanowiły natomiast
podstaw do sporz dzenia sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków Powiatu
Grodziskiego w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, mimo

e

zawierały oczywiste bł dy oraz dowody wiadcz ce o mo liwo ci naruszenia w Muzeum
dyscypliny finansów publicznych. I tak:
a) Z naruszeniem art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), mówi cym o dofinansowaniu
działalno ci bie cej ustawowo wskazanego podmiotu, Muzeum ze rodków dotacji
bie cej sfinansowało zakupy o charakterze maj tkowym, na ł czn kwot 71,4 tys. zł,
z czego w 2004 r. na zakup zabytkowego Albumu i widoków Ukrainy zawieraj cego
litografie wykonane według rysunków Napoleona Ordy (10 tys. zł), a w 2005 r. kwoty
61,4 tys. zł na zakup rodków trwałych (61,7 tys. zł): fortepianu i systemu telewizji
obserwacyjnej, co w

wietle art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005, Nr 14,
poz. 114 ze zm.) stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych
b) Z naruszeniem art. 34 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych, bez dokonania
zmian w rocznym planie finansowym, Muzeum przekroczyło w 2005 r. planowane
rozchody o 4,9 tys. zł. co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych
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okre lone w art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
Stwierdzono równie , e aczkolwiek Starostwo przeprowadziło, w latach 2004, 2005
i 2006 (audyt) w Muzeum ł cznie 3 kontrole i post powanie audytowe, w wyniku których
opisane zostały nieprawidłowo ci w funkcjonowaniu Muzeum, to działania zmierzaj ce do
wyegzekwowania realizacji wniosków pokontrolnych były nieskuteczne.
W ocenie NIK nieprawidłowo ci stwierdzone ju w 2004 roku dawały podstaw do
natychmiastowego odwołania dyrektora placówki. Cz ciowe usprawiedliwienie braku
działa ze strony Pana Starosty w tym zakresie mo e stanowi oczekiwanie na podj cie
czynno ci przez Prokuratur , Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz trudno ci z uzyskaniem, wymaganej
przepisami art. 15 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalno ci kulturalnej,
opinii ministra wła ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotycz cej
odwołania dyrektora samorz dowej instytucji kultury.
3. W badanym okresie Starostwo uzyskiwało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, dotacje w trybie okre lonym w rozporz dzeniu Ministra Kultury z dnia
1 wrze nia 2005 r. w sprawie zakresu zada obj tych mecenatem pa stwa, szczegółowego
trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania
udzielonych dotacji (Dz. U. z 2005, Nr 177, poz. 1474 ze zm.). Dotacje powy sze
przeznaczone były dla Muzeum i wynosiły 95,0 tys. zł w 2005 r., 80 tys. zł w 2006 r. i 120
tys. zł w 2007 r., co w stosunku do dotacji podmiotowej Muzeum stanowiło odpowiednio
24,7%, 16,3% oraz 36,9%. Minister Kultury przekazywał rodki dla Muzeum im. Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów w dwóch paragrafach klasyfikacji bud etowej: jako dotacje
celowe na zadania bie ce (§ 2120) – kwoty 50 tys. zł w 2005 r. i 33 tys. zł w 2006 r., 35
tys. zł w 2007 r. oraz dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez
powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej (§ 6420) - kwoty 45
tys. zł w 2005 r. i 47 tys. zł w 2006 r., 85 tys. zł w 2007 r.
Nieprawidłowo ci w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji celowych przyznanych
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczyły:
1)

Braku wyodr bnienia – we wszystkich decyzjach bud etowych zwi kszaj cych wydatki
Starostwa z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania inwestycyjne. Stwierdzono,
e cało

ww. rodków przekazywana do Muzeum klasyfikowana była w § 2480 jako
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„dotacja podmiotowa dla samorz dowej instytucji kultury”, co stanowiło naruszenie art.
106 ust. 6 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, według którego wydatki maj tkowe
obejmuj mi dzy innymi dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji realizowanych przez inne jednostki oraz obowi zuj cego poprzednio w tym
zakresie przepisu art. 74 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 ze zm.). Przyczynami opisanych
powy ej nieprawidłowo ci było, stosownie do zło onych wyja nie , mi dzy innymi nie
kwestionowanie przez Regionaln Izb Obrachunkow w Warszawie składanych przez
Starostwo sprawozda z realizacji bud etu.
W ocenie NIK - zgodnie z paragrafami wydatków: § 6130 (wydatki inwestycyjne
„pozostałych jednostek”) oraz § 6140 (wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych
jednostek) – okre lonymi w rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006
roku

w sprawie

szczegółowej

klasyfikacji

dochodów,

wydatków,

przychodów

i rozchodów oraz rodków pochodz cych ze ródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 , poz.
726 ze zm.), nale ało w wymienionych paragrafach klasyfikowa dotacje.
Stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przekazanie
dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania.
2)

Przekazaniu nierzetelnego rozliczenia dotacji przyznanej na podstawie Porozumienia
z dnia 30 sierpnia 2006 r. Nr 3580, zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w którym wykazano wydatki bie ce w kwocie o 14.332 zł (o 43,3%)
wy szej ni wynosiła dotacja otrzymana w § 2120 oraz braku zweryfikowania ww
rozliczenia pod katem zgodno ci zakupionych za kwot

16.368 zł zestawów

komputerowych z przepisami § 4 pkt 3 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca
2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu
pa stwa (Dz. U. z 2006 Nr 120, poz. 831), według którego ze rodków na inwestycje
mo na finansowa

rodki trwałe o warto ci przekraczaj cej 3.500 zł. Dopiero w trakcie

kontroli NIK Zast pca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Kultury
poinformował Starostwo o zaakceptowaniu Raportu ko cowego z rozliczenia zadania,
w którym zakup ww. zestawów komputerowych uznano za wydatki o charakterze
maj tkowym.
3)

Przekazaniu nierzetelnego rozliczenia dotacji w kwocie 45 tys. zł przyznanej na zakup
fortepianu koncertowego (Porozumienie z dnia 4 listopada 2005 r.), w którym Pan
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Starosta potwierdził przeprowadzenie przez Muzeum post powania o udzielenie
zamówienia publicznego, podczas gdy kontrola NIK przeprowadzona w Muzeum
w 2007 r. wykazała, e zakupu dokonano bez zastosowania stosownych procedur, co
stanowiło naruszenie art. 28 ust. 4 obowi zuj cej wówczas ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (obecnie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych) w zwi zku art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówie
publicznych.
4. Izba krytycznie ocenia sposób planowania wielko ci rodków dla Muzeum. Kwota dotacji
podmiotowej dla Muzeum planowana była poni ej kosztów poniesionych przez t jednostk
w roku poprzednim. Np. Zarz d Powiatu ustalił wielko

dotacji podmiotowej na 2005 r. na

kwot 280 tys. zł, tj. o 87,9 tys. zł (23,9%) mniej ni wyniosły koszty Muzeum w 2004 r.
(w rozdziale 92118), a na 2007 r. kwot 360 tys. zł, tj. o 130 tys. zł (26,5%) mniej ni
koszty w 2006 r.
Zastrze enia kontroli dotyczyły równie

faktu nierytmicznego przekazywania

rodków do Muzeum, co powodowało w tej jednostce trudno ci zwi zane z bie cym
regulowaniem rachunków. W badanym okresie najwi cej (kwotowo) rodków Starostwo
przekazywało w ostatnim kwartale roku, tj. 102,4 tys. zł w IV kwartale 2004 r., 154,2 tys. zł
w IV kwartale 2005 r. i 199,8 tys. zł w IV kwartale 2006 r., co stanowiło odpowiednio
27,8%, 40,1% i 40,8% dotacji ogółem.
Ustalono ponadto, e Starostwo nie wymagało od Muzeum, w latach 2004 – 2007,
przedło enia planów działalno ci merytorycznej Muzeum. Tylko jeden raz w 2006r.
Starostwo za dało informacji o stanie zatrudnienia w 2006 r. i planowanym zatrudnieniu
na rok 2007.
5. Jako niezgodne z przepisami art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych NIK
ocenia przekazywanie do Muzeum, poza dotacj

podmiotow , dodatkowych rodków

(6,5 tys. zł w 2005 r. i 5,3 tys. zł w 2006 r.), refinansuj c koszty prowadzonej przez
Muzeum działalno ci, w tym spotka

Stawiskiego Klubu Pa

oraz Konkursu

Recytatorskiego. Kontrola ustaliła, e wydatki Starostwa zewidencjonowane w rozdziale
92195 – pozostała działalno

w § 4300 – zakup pozostałych usług w cz ci dotyczyły

kosztów: usług gastronomicznych ( niada , obiadów i kolacji dla uczestników konkursu),
umów o dzieło z członkami jury, zakupów spo ywczych oraz usług hotelowych. Powy sze
usługi zaewidencjonowane zostały na podstawie kserokopii dowodów ksi gowych,
pierwotnie wystawionych dla Muzeum i umów podpisanych przez byłego Dyrektora
6

Muzeum. Ponadto z dekretacji na dowodzie PK (polecenie ksi gowania) wynikało, e
pocz tkowo opisywane wydatki uj te były jako dotacja podmiotowa w rozdziale 92118
muzea § 2480 dla samorz dowej instytucji. NIK nie kwestionuje celowo ci zwi kszenia
kwoty dotacji podmiotowej dla Muzeum, niemniej ka dorazowo powinno to odbywa si
poprzez decyzj bud etow zwi kszaj c planowan kwot dotacji w wydatkach Starostwa
i w rodkach dla Muzeum.
6. Kontrola wykazała,

e w Starostwie nie było zatrudnionego audytora wewn trznego,

pomimo obowi zku w powy szym zakresie wynikaj cego z tre ci art. 49 ust. 2. ustawy
o finansach publicznych i osi gni cia przez Starostwo dochodów i zrealizowania wydatków
w kwotach wy szych ni okre lone w rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca
2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowi zek prowadzenia audytu
wewn trznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006, Nr 112., poz.
763) oraz obowi zuj cym wcze niej w tym zakresie rozporz dzeniu Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002, Nr 234, poz. 1970). Przyczyn powy szego było
odej cie z pracy, w styczniu 2007 r., audytora wewn trznego, zatrudnionego w wymiarze
0,5 etatu oraz nie rozstrzygni cie, do czasu zako czenia kontroli, post powania w sprawie
naboru na stanowisko audytora wewn trznego.
7. NIK krytycznie ocenia niedostateczne zainteresowanie Starostwa, w latach 2004 – 2007
(I półrocze), mo liwo ci aplikacji o rodki z programów unijnych dla Muzeum. Izba
przyjmuje do wiadomo ci zło one w toku kontroli wyja nienia, e przyczyn powy szego
był brak działa
okoliczno ci

ze strony byłego dyrektora Muzeum. W ocenie NIK dodatkow

uniemo liwiaj c

ubieganie si

o

rodki europejskie przeznaczone na

rewitalizacj obiektów zabytkowych jest brak działa ze strony byłego Dyrektora Muzeum
zmierzaj cych do uregulowania kwestii nabycia własno ci gruntów w Podkowie Le nej
przez u ytkuj ce teren Muzeum.
NIK nie stwierdził nieprawidłowo ci w zorganizowanym i przeprowadzonym przez Starostwo
Powiatowe konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum pod wzgl dem przestrzegania art. 16
ustawy z dnia 25 pa dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno ci kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zm.) oraz art. 11 ust. 9 ustawy o muzeach.
Przedstawiaj c powy sze oceny i uwagi, Najwy sza Izba Kontroli wnosi o realizacj
nast puj cych wniosków pokontrolnych:
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1)

Podj cie skutecznych działa w celu wyegzekwowania od Dyrektora Muzeum realizacji
zgłoszonych przez Izb wniosków pokontrolnych, w tym w szczególno ci dotycz cych:

a. Sporz dzenia, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, brakuj cych ksi g inwentarzowych
zbiorów bibliotecznych i archiwum dokumentacyjnego, płyt winylowych i zbiorów
fotograficznych oraz negatywów oraz uzupełnienia brakuj cych kart katalogu naukowego
oraz danych zawartych w pozostałych kartach, w szczególno ci o informacje mo liwo ci
identyfikacji obiektu.
b. Realizowania wydatków ze rodków publicznych w granicach kwot okre lonych w planie
przychodów i kosztów.
2)

Przekazywanie Muzeum rodków w kwotach niezb dnych do utrzymania, rozwoju oraz
zapewnienia bezpiecze stwa zbiorom, w tym w szczególno ci pod wzgl dem
sygnalizacji napadu i włamania oraz przeciwpo arowym, a tak e naprawienie instalacji
wodno – kanalizacyjnej.

3)

Opracowanie zasad sprawowania nadzoru nad muzeum i prawidłowe ich egzekwowanie

4)

Rzetelne weryfikowanie sprawozda

finansowych składanych przez Muzeum oraz

rozliczenie dotacji celowych składanych do Ministerstwa Kultury, w szczególno ci pod
wzgl dem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
5)

Ka dorazowe wyodr bnianie w decyzjach bud etowych, stosownie do obowi zuj cej
klasyfikacji bud etowej dochodów i wydatków, rodków na wydatki o charakterze
maj tkowym oraz nadzorowanie prawidłowo ci kwalifikowania przez Muzeum
zakupów do kosztów bie cych i zakupów inwestycyjnych,

6)

Podjecie skutecznych działa w celu zatrudnienia audytora.
Najwy sza Izba Kontroli Departament Nauki, O wiaty i Dziedzictwa Narodowego na

podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca si o przesłanie, w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszego wyst pienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania
uwag i wykonania wniosków b d o działaniach podj tych w celu realizacji wniosków lub
przyczyn niepodj cia takich działa .
Stosownie do tre ci art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego wyst pienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na pi mie do
Dyrektora Departamentu Nauki, O wiaty i Dziedzictwa Narodowego umotywowanych
zastrze e w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wyst pieniu.
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W razie zgłoszenia zastrze e , zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania
informacji, o którym wy ej mowa wy ej, liczy si od dnia otrzymania ostatecznej uchwały
wła ciwej komisji NIK.
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