
Protok6l kontroli
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wtochy m.st. warszawy

w zakresie dzialalnosci finansow ej za 2014 rok

Zespol kontrolny powolany uchwal4 Nr 31312015 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy
Wlochy m.st. Warszawy z dnia 24 marca 20I5r. do przeprowadzenia kontroli dzialalnoSci
llnansowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wlochy m.st. Warszawy w skladzie:

1 Anna Brzywca- przewodniczqca
2 Klaudia Jastrzgbska - czlonek
3 Sebastian Piliriski - czlonek

dziataj qc na podstawie :

' upowui.nienia z dnia24.03.2015r. wydanego ptzez przewodnicz4cqKomisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Wochy m. st. Warszawy p. Haling Berlowsk4 na podstawie g 42 pkt 4
Statutu Dzielnicy Wlochy Miasta Stolecznego Warszawy, stanowi4c ego zal1cinik Nr 16
do Uchwaly LXXl2l82/2010 Rady Miasta Stolecznego Warszu*y i dnia 14 stycznia
2010r. w sprawie nadania statut6w dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. IJrz. Woj. Maz. Nr
32, poz. 453, poz,454 z dnia 13 lutego 2010r.)

otaz
o att.69.1, ust. 2 ustawy z dnia27 sierpnia2009r. o finansach publicznych(Dz.IJ.22009r.

Nr 157, poz. 1240 zp6Zn, zm)
przeprowadzil kontrolg dzialalnoSci finansowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wochy m.st.
Warszawy za rok 2014. Kontrolg przeprowadzono w dniach 2415.06.2015r. metoda
wyrywkowq.
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4.2. Ewidencj a w ksiggach rachunkowych.
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4.4. Gospodarka Srodkami pienig2nymi.
4. 5.TerminowoSd regulowan ia zobowi4zafi.
4.6. Spraw ozdaw czo1i fi nansowa

1. Ustalenia organizacyjne

1.1. Informacje og6lne

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wochy m.st. Warszary jest samodzieln4 jednostk4
otganizacyjn4 w formie samorz4dowej instytucji kultury, dziaLaj1eej w obrgbie krajowej sieci
bibliotecznej. Biblioteka posiada osobowoS6 prawn? i samodzielnie gospodaruje przyJzielon4 jej
oraz nabytq czgSci4 mienia. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Stoleczne Warszawa.



Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wlochy m.st Warszavry dzia1ajako instytucja kultury od
dnia 01.05.1995 r. na podstawie:

o Uchwaly Nr 127lXYIJ.l1995r. Rady Gminy Wiochy w sprawie utworzenia kornunalnej
instytucji kY1*V i nadania jej statutu. (zgodnie z art. 11.1 ustawy z dnia21 czerwca
1997r. - o bibliotekarzach (tekst jednolityDz.u.2012 poz.642 zp6zn.2m.1.o ZalEcznika Nr 4 do Uchwaty XXX[171412004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca
2004r. oruz zal4cznika Nr I do Uchwaly Nr LXXV1 85612013 Rady Miasta Stolecznego
warszawy z dnia2l listopada2}l3 r. wprowadzajqcego zmiany statutu.o Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury. Ksigga Rejestrowa Nr 2/1998 prowadzonaprzez
organizatora (zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego
1992r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz.U. Nr 20 poz. gd z
1992 r.). W 2013 roku zmieniono nr w Ksigdze Rejestrbwej ,godni. , rorport1dzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnta 26 stycinia 2012 roku w sprawie
sposobu ptowadzenia i udostgpniania rejestru instytucji kultury (Dz.tJ. z 20I2i., poz.
189). Nowy numer: 69 (KR 2/t995).

o NIP 522-24-93-804
o REGON 011123725

Podstawy prawne dzialaniaBiblioteki Publicznej w Dzielnicy Wlochy m.st. Wars zary:o Ustawa z dnia 27 czerwca 1,997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. IJ. 2012 poz. 642 z
p62n. zm.);

o Ustawa z dnia 25 pu2dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno3ci
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U . 2012 poz. 406 z pohn. zm.); 

-

r Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.. lJ. 2a13,
poz. 885 ze zm.)

o Ustawa zdnia2g wrzeSnialgg4 r. o rachunkowoSci (tekst jednotity Dz.U. 2013,po2.330
ze zm.)

r Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity Dz.lJ.2013, poz.
594 ze zm.)

o Ustawa z dnia 26 czerwca 197 4 Kodeks pracy (tekst j edno lity Dz. IJ . z 2014, poz. 1502)o Statut Biblioteki Publicznej w Dzielnicy wtochy m.st. warszawy

Organizacjg i zasady funkcjonowania jednostki okreSla Statut uchwalony przezRadg Miasta
stolecznego warszawy stanowi4cy zalEcznik nr 1 do uchwaly Nr LXX/lgsetzotz z dnia2l
listopada 2013 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wlochy m.st.
Warszawy (tekst j ednolity)

Celem dzialalnoSci Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wochy m.st. Wars zawy (zgodnie z g4 Statutu) jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytilniczych mieszkahc6w oraz
upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zgodnie ztrelciq $ 10 Statutu Biblioteka Publiczna posiada trzy oddzialy i dwie filie:

ODDZIAtr,Y:
1' Czytelnia Naukowa Nr VI, ul. Ks. J. ChroScickiego 2; kierownik - Wieslawa pawlowska
2. wypo2yczalniaNr 30, ul. Ks. J. chroscickiego 2; kierownlk-Katarzyna Mastalerz
3' Biblioteka dlaDzieci i Mtodziezy Nr 22, ul. Ks. J. ChroScicki ego 2; kierownik - Anna
Nasilowska

FILIE:
1. wypozyczalniaNr 28, ul. l. Sierpnia36a; kierownik - Dorota Rutkowska
2. wypozyczalniaNr 71, ul. Zwirki i wigury 1; kierownik - Jolanta Jagiello



Maj4tek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wlochy m.st. Warszav,ry wedlug stanu na dzieh:31
grudnia 2014 r. wynosi:
Rzeczowe aktywa trwale: 47.525,74 zt. (netto)
Warto5ci niematerialne i prawne: 11.002,97 zl. (netto)
Aktywa obrotowe: 377.150,91 zl.
Ksiggozbi6r: 2.7 27 .528,45 zL.

Pomieszczenia biblioteki stanowi4 mienie:
7 Palac, ul. Ks. J. chroscickiego 2 - wrasnosi m.st. warszawy, zarzEdBp
2 Biura, ul. Cienista 20 lok.19 - Wsp6lnota Mieszkaniowa Cienista 20, wynajem

pomieszczei (czynsz ok. 2200 zl.)
3 Pomieszczenia w budynku ul. 1 Sierpnia36a- komunalne, ZGN (oplata eksploatacyjna

ok.5200 zl)
4 Pomieszczenia ul. Zwirki i Wigury 1 - wlasnoSi WSM Ochota, wynajem (czynszok.700O

zl.\
Budynek palacu wymaga kapitalnego remontu i dostosowania do potrzeb os6b

niepelnosprawnych. Projekt remontowy jest aktualnie opracowy\,vany - termin reiizacji listopad
2015 roku).

Budynki, pomieszczenia, ksiggozbior ubezpieczono na okres 01.01.- 31.12.2014r. w firmie
ubezpreczeniowej Compensa: polisa typ 19043 nr 4047024.
Przykladowo: Palac przy ul. Ks. J. ChroScickiego ubezpieczono na kwotg 5.580.556 zl. - skladka
3.339 zl.

Dane statystyczne opracowane na podstawie danych zebranych przez Bibliotekg publiczn4
m. st. warszawy Bibliotekg Gl6wn4 woj ew6dztwa Mazowieckiego :

Powylsza tabela wskazuje, iz mimo zwigkszenia wielkoSci zbior6w w Z0l4 roku spadla
nieco bczba czytelnik6w, wypolyczeri i odwiedzin biblioteki w stosunku do poprzedniego ioku.
Niemniej jednak Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wlochy zajgla wy4sze miejsce * ,-unki.rgu
warszawskich bibliotek (zalaczniki nr 1 .2)

Zakres Stan na dzier[
31.12.2013

Stan na dziefr
31.12.2014

Wielko5d zbiordw
- ksi4zki i czasopisma
- zbiory specjalne (filmy, audiobooki, dokumenty
elektroniczne)

131 183
126 553

4 630

t33 749
128 722

5 027

Liczba aktywnych czytelnik6w lt 479 11 363
Liczba odwiedzin t47 698 134 402
Liczba wypotyczonych ksi4iek (wyporyczalniel
czytelnie)

238 568 2t9 921

Og6lem liczba wypoLyczonvch zbior6w 275 059 249 44r
Statystyczny czytelnik:
- odwiedzil biblioteke
- v,rypoLyczyl

13 razy
24 pozycje, w tym
21 ksia2ek

12 razy
22 pozycje, w tym
19 ksiaZek

LiczbawypoLyczonych do domu ksi42ek na 100
mieszkar[c6w
- miejsce w Warszawie

514,77

IV

477,98

UI



Jedn4 zprzyczyn spadku liczby czytelnik6w, wypo|yczehi
brak mozliwoSci finansolvych zakupu poszukiwanych
wydawniczych.

odwiedzin wedlug dyrektora jest
pnez czytelnik6w nowoSci

Dane statystyczne ilustruj4 zal4czniki m 3 * 6.

Inne zadania w zakresie upowszechniania czytelnictwa (zalEczniknr 7):
o Spotkania autorskie - I (229 uczestnik6w)
o Wyklady, prelekcje - 43 (887)
o Imprezy (bale, wernisaze - 15 (707)
o Lekcje biblioteczne - 26 (544)
o Wycieczki do biblioteki - 34 (5S5)
o Spotkaniazbajk|- i58 (3.354)
o Magiczne k6leczka-27 (434)
o Wiecz6r zbajk4 i ciasteczkiem - 36 (146)
. KsiEzeczkazworeczka (wyjScia do przedszkoli) - 16 (314)
o Klub malucha- i7 (150)
. Wsp6lne majsterkowanie - 9 (93)
. ZaiQcia plastyczne - 23 (485)
o Dyskusyjny Klub Ksi4zki - 38 (201)
o Klub gier planszowych - 184 uczestnik6w
o Szkolenie komputerowe senior6w - 201 (j2)
o Konkursy-3 (193)
o Wystawy, akcenty -220

1.2. Kierownictwo jednostki

Dyrektorem Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wlochy m.st. Warszawy jest pamKatarzyna
Winogrodzka powolana na to stanowisko Zarz1dzeniem Nr 29ggl200i prezydenta m.st.
Warszawy z dnia29.09.2005r. na czas nieokreSlony (zalEcznik nr 8). WysokoSi wynagrodzenia
miesigcznego ustalil Organizator na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie wynagradzania pracownik6w instytucji kultury (Dz. U. 2012 r., poz.
1105 zp62n. zm.).
Kompetencj e Dyrektora okreSla:
- Ustawa o otganizowaniu i prowadzenru dzialalnoSci kulturalnej (tekst jedn. Dz. IJ. 2012, poz.
406 ze zm.);
- statut Biblioteki Publicznej w Dzielnicy wlochy m.st. warszawi
- Regulami n Or ganizaevj ny wprow adzony Zarzqdzeniem ff | | I 20 11 Dyrektora Biblioteki.

Gl6wnym Ksiggowym Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wtochy m.st. Warszawy jest pani
Elzbieta Golda zatrudniona na tym stanowisku na podstawie umowy o pracg od dnia
0L.01.20I2r. w pelnym v,rymiarze azasupracy, od 01.01 . iOtZ t. na czas nieokreslony.
Kompetencje Gl6wnego Ksiggowego okresla:
- art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. u . 2011, nr 1 57 , poz. 1240 za zm.),
- RegulaminOrganizacvjny wprowadzony Zarzildzeniem nr 1Il20I1 byrektora Biblioteki.

Gl6wny Instruktor - Pani Sylwia Bombala zatrudniona na podstawie umowy o praca z dniem
0 1 . 1 0.2000r. w pelnym wymiarue czasu pracy na czas nieokreslony.

Kierownik Administracyjny - Pani Renata Pigtara, zatrudniona od dnia 01.01.2002r. w peinym
wymiarze czasu pracy na czas nieokreSlony.



Kompetencj e Gi6wnego instruktora i kierownika administracyjnego okresla Regulamin
oryanizacyjny wprowa dzony zaruqdzeniem ff 1 r I 20 11 Dyrektora Biblioteki.

1.3. Wewngtrzne regulacje prawne jednostki

Obowi4zuj Eca dokumentacj a:
o Zarzqdzeniem Nr 1112011 Dyrektora Biblioteki Publicznej z dnia 18.05.2011r.,

wprowadzono Regulam in or ganizacyj ny Biblioteki Publicznej (zmiana zarz4dzeniem Nr
12/2013 z dnia 05.09.2013r.)

o Zatzqdzeniem Nr 212014 Dyrektora Biblioteki Publicznej z dnia 17.01.2014 r.
wprowadzono Regulamin pracy Biblioteki publicznej

' ZatzEdzeniem Nr 712013 Dyrektora Biblioteki Publicznej z dnia 09.05.2013 r.
wprowadzono: Regulamin wynagradzania ( zmiana zarz1dzentem Nr 312014 z dnia
17.0r.2014r. i zarzEdzeniem Nr 4/201 5 z dnia09.02.20r5r.)

c Zatzqdzeniem Nr 15/2014. Dyrektora Biblioteki Publicznej z dnia29.09.2014r.
wprowadzono : Regulamin zam6wieri publicznych

' ZatzEdzeniem Nr l2l20l0 Dyrektora Biblioteki Publicznej z dnia 01.10.2010r.
wprowadzono Regulamin Kontroli Zarz4dczej.

Biblioteka Publiczna posiada r6wniez fi nansowe instrukcj e wewngtrzne :o Politykg rachunkowoSci obowi4zuj4c4 od 02.03 .2012r. (zmianaod 01.01.2015)o Instrukcjg w sprawie gospodarki kasowej od 02.03.2012r.
o Instrukcjg Inwentaryzacyjnq od 02.03.2012r.

' Zasady kontroli i obiegu dokument6w ksiggowy ch z dnia 01 . 1 0.201 0 . (zmiana
21.02.2011r.)

Obsluga finansowo-ksiggowa prowadzona jestprzezgl6wn4 ksiggow4, pani4 Elzbietg Goldg.
Rachunkowosi jednostki w roku 2014 prowadzonabylaprzy pomocy programu,,RAKS',.

1.4. T eczki akt osobowych pracownik6w

Dyrektor biblioteki posiada do swej wyl.4cznej dyspozycji prawo zatrudnienia pracownik6w
merytorycznych, administracji i obstugi w ilosci 39,75 etat6w (wyl1czaj1. oroty lu
zastgpstwach 37,7 5 etat6w). ZatqcznikNr 9.
Spos6b zagospodarowania posiadanych etat6w przedstawia sig nastgpuj qco :

Kontroli zostalo poddanych 5 teczek os6b zatrudnionych nar61nychstanowiskach: kierownik
administracyjny i specjalista ds. kadr, mlodszy biblioiekarz, rnformatyk, kustosz kierownik,
magazynier.
Teczki akt osobowychzostaly skontrolowane pod k4tem prawidlowoSci zawieranych um6w,
zakres6w obowi4zk6w, uprawnieri i odpowiedzialnoSci, aktualnoSci zaSwiadc zen o szkoleniach
BHP, zaSwiadczeri lekarskich i o odpowiedzialnoSci materialnej zapowierzone mienie.
Dodatkowo w plac6wce prowadzony jest raport okresowych badari lekarskich i szkoleri BHp
pracownik6w w celu kontroli ich aktualnoSci. Podczas kontroli wybranych teczeknie wykryto
Zadny ch nieprawidlowo Sci.

Zatrudnienie Qobv Etaty
Pracown cy merytoryczni (bibliotekarz, kustosz itp.) 32 3l
Pozostal pracowlllcy 10 R75
Razem: 42 39,75



2. Plan finansowy. Sprawozdanie z realurcji planu

organizator przekazuje instytucji kultury srodki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie dzialalnolci biez4cej w zakresie realizowanych zada1

statutowych, w tym nautrzpanie i remonty obiekt6w;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacjr inwestycji;
3) celowej narealizacjg wskazanych zadahi program6w.

Dziat V Statutu Biblioteki Publicznej opisuje gospodarkg finansow4 plac6wki ($ 12 - 14).w 2014 roku finansowy plan dzialania zostaL opracowany ptzez Dyrektora na podstawie
informacji ottzymanej od Organizatora o ostatecznych kwoiach dotacji podmiotowej z
przeznaczeniem na dofinansowanie dziatalnoSci bie?1cejjednostki (zal4cznik-nr lg
Przychody:

Srodki wlasne zlatubieglych - 459 548,28 zL.
Planowane na koniec roku Srodki wlasne - Zg3 129,40 zL.
Do dyspozycji na 2014rok-3 300.225,88 zl.

Wydatki:

Wyszczeg6lnienie Plan Wykonanie o

Dotacja organizatora 3 000 000,00 3 000 000,00

r00%

?rzychody wlasne 37 630,00 37 627,20
Pozostale dotacje i dofinansowania 36 462,00 36 461,32
Pozostale przychody operacyjne 7 818,00 7 817 "62Dary rzeczowe i finansowe 38 885,00 38 883.37
!4,chody finansowe 3 012,00 3 011,79
Przychody og6lem 3 123 907.00 3123 801.30 r00%

Wyszczeg6lnienie Plan Wykonanie oh

Wynagrod zenia i po chodne
w tym:
- wynagrod zenia osobowe pracownik6w
- honoraria, wynagrod zeniabezosobowe
- skladki ZUS i FP

2 461336.00 2 46133s.30 r00%

2 060 000,00
40 399,00

360 949,00

2 060 000,00
40 399,00

360 947,30

t00%

Zakup material6w i wyposazenia 132 555,00 132 447,49

t00%

Zakup ksi4Zek zbior6w specialnych 93 555,00 93 554"28
ZuZycie energi 109 840,00 109 8t6.22
Zakup u slu g remontowych 29 300,00 29 290,45
Zakup uslug zdrowotnych 2 427.20 2 427,20

Zgkup u slu g pozostalych 97 865.74 97 794,44
Z$up dostgpu do internetu 7158,60 71s8,60
Z^kW uslug telefonicznych 5 268,40 5 266,56
Czynsz za, pomieszczenia biurowe 147 807,74 147 807,74
Podr6ze sluZbowe 5 959,20 5 959,20
R62ne oplaty i skladki 9 842.55 9 842,55
P4ptq na ZFSS 47 574,99 47 574.99
Podatek od nieruchomoSci 3 921,00 3 921,00
Szkolenia pracownik6w l0 946,17 10 946,17



Amortyzacja 52 665,00 5? 6ss 5?
Og6lem koszty 3 220 452.66 3 220 228.63 l00o/o

Plan finansowy na rok20l4 zamykasig po stronie przychod6w 3 123 807,00 zl.
-wykonanie3123 801,30 zLorazkoszt6w _ 3220452,6621-wykonanie3 22022g,63 zl,Z analizy plan6w wynika, 2e dokonywane wydatki pokrywane s4 przede wszystkim z
otrzymywanej dotacji (zal4cznik nr 11).

Przy opracowaniu plan6w dzialalnoSci instytucji dostosowano plany do wielkoS ci przyznanej
dotacji (art. 27 ust. 3 i 4 oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu I
prowadzeniu dziaLalnoSci kulturalnej (Dz. IJ. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) i Srodk6w wlasnych.
Plan finansowy opracowano zgodnie zprzepisami ustawy z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr I57,poz. 1240, zp6An. zm.).

Kontrola nie stwierdzila natuszenia ustawy o finansach publicznych dotycz4cego sposobu
wykorzystywania dotacji w roku 2014 r.

Plan kont:
Zatz}dzeniem Nr 512012 z dnia02.03.2012r. Dyrektor BP wprowadzilaZasady prowadzenia

rachunkowoSci, w kt6rym okreSlono plan kont.
obroty i salda wybranych kont prowadzone s4 na biez4c o (zalqcznik nr 13)

Realizacja planu finansoweg.o (zal4cznik Nr 12) - wybrane zagadnienia

Wydatki na wynagrodzenia (zal4czniknr 14)
Polityka placowa BP prowadzona jest w oparciu o Regulamin Wynagradzaniawprowadzony

zarzqdzeniem m 712013 z pofin. zm,ktory jest zgodny z rczporzEdzeniem Ministia Kulturyi
Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 puldziernika 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracownik6w zatrudnionych w instytucjach kultury (Dz. u. z201zi.,poz. l l05).

Srednie zatrudnienie w 2014 roku wynio slo 39,17 etat6w. Zaffudnienie na dzieh 31.12.20I4r.
wynioslo 39,75 etat6w.
Srednia pLacamiesigczna brutto- 4 382,6I zl.
Srednia placamiesigczna wynikaj4ca z um6w o praca brutto -3 97g,99 zl.
Srednia placa miesigczna z um6w o pracg i nagr6d brutto - 4 1g5,35 zl.
Fundusz v,rynagrodzeri og6lem -2 060 000 zl. wykonano w l}}yo,w tym:
- wynagrodzenia z um6w o praca - plan 1 870 282, wykonanie 1 g70 292,30 zl.
- nagrody - 97 000,00 zl.
- gratyfikacje jubileuszowe - plan92 718,00 zL.,wykonanie - 92 7r7,70 zt.

Badaj4c wynagrodzenia stwierdzono,2e jednostka posiada Regulamin vrrynagradzania, kt6ry
okreSla zasady m.in. przyznawania premii i nagr6d. Pracownik otLymuje prl*ig regulaminow4
w wysokoSci 5o/o wynagrodzeniazasadniczego oraz od 5% - rc% premil uznaniowej. Zgodnie z
przepisami nie przyznaje sig dodatkowego wynagrodzenia rocrn.go, lecz roczn4 nagrodg o
char akter z e uznani ow ym.

W trakcie kontroli um6w o pracg stwierdzono zgodnoSi z Regulaminem w zakresie stosowania
wiaSciwych kategorii zaszeregowania.

Doskonalenie zawodowe /doksztalcanie (zal1cznik nr 15)
Doskonalenie zawodowe pracownik6w prowadzone jest systematycznie, zgodnie z

potrzebami plac6wki.
W 2014 roku w 72 rc2torodnych formach szkoleniowych uczestniczylo 198 os6b. Lqczny

koszt wszystkich szkoleri wyni6sl - l0 946,17 zi. NajdroZsze szkolenie dotyczylo tematu piawo
w bibliotece - 850 zl. za 1 osobg. 121 os6b skorzystalo zbezplatnych szkoleri.



Podrr62e slu2bowe
Na podr6ze sluzbowe zaplanowano kwotg 5 959,20 zl. wykonano w 100%.

Delegacje wystawiane s4 przez osobg upowaznion4 tj przez dyrektora plac6wki oraz
odpowiednio zarejestrowane. Realizowane s4 zgodnre z roiporzqdzeniem Ministra pracy i
Polityki Spolecznej- z dnia 29 stycznia 2013 w rpruil. naleznoSci przysluguj4cych
pracownikowi zatrudnionemu w pat'rstwowej lub ru*orr4dowej jednostce sfery UuOrito*.i ,
tytutu podr62y sluZbowej (Dz.U. z 2013r., poz. 167) oraz z zapisami art. 2l ust. 1 i art. 22 ust l
ustawy o rachunkowoSci (Dz.U.22013 r., poz.gg5).

Stosowanie ustawy o zam6wieniach publicznych
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wochy m.st. Warszawy posiada Regulamin zam6wieri

publicznych wprowadzony zarz4dzeniem Nr 1512014 z dnia 2g.0g.20l4 roku Dyrektora
Biblioteki (ostatnia zmiana). Zapisy Regulaminu s4 zgodne z ustaw4 z dnia 29 stycznii 2004 r.
Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. r77 zezmianami)
Regulamin jest stosowany przy zakupach powyzej I 000 zl.
Prryklad:
W dniu 10.10.2014r. zlo?,ono wniosek o dokonanie zakupu w wartoSci szacunkowej do 30 000
euro.
Przedmiot zam6wienia: ,,Progtam informatyc zny Kadry, place, ksiggowoS c" . DolEczono opis.
Wptyngly 2 oferty:

1) Na kwotE 7 318,50 zl.brutto
2) Na kwotg 6 494,4A zt.brutto

Wybrano taAsz4ofertg.
Faktura Vat nr FY/0359/14 zostalaprawidlowo opisana (prawo zam6wienpublicznych, wydatek
strukturalny, sprawdzono pod wzglgdem merytorycznym, formalno - rachunkowym, zatwierdzil
dyrektor, opatrzono pieczgciami, dekretowano, jako wydatek inwestycyjny 0g0-02-1).
Kolejne faktury dotyczyly uslugi informatycznej (wdro zenie i szkoleniei. 

-

Fun d usz Swiad czerfi socj alnych (zal1cznik nr 1 6)
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wlochy m.st. Warszawy posiada RegulaminZakladowego

Funduszu Swiadczeri Socjalnych *prowadrony Zarzqdzeniem-Nr 5l200iDyrektora Biblioteki
Publicznej z dnia30.04.2009r., zmieniony Zaruvdzeniem Nr 6/201 5 z dnia tS.O+.ZOlSr.

Komisja Socjalna sklada sig z 5 os6b.
w 2014 roku Srodki finansowe z ZFSS byty wydatkowane zgodnie z ustalonym planem
przychod6w i wydatk6w przyjgtym protokolem z dnia 09.05.2014r. i zmienionym protokolem z
dnia 28.11.2014r.
Przychody w 2014 roku wynosily - 66 722,97 zl.
Plan wydatkow z dnia 28.11.20r4r. opiewal na kwotg 64 610,44 zL.
Realizacja wydatk6w na kwotg 56 750,00 zL.

Zpomocy socjalnej skorzystalo l4cznie 138 os6b:

L.p. Rodzaj Swiadczenia Plan Wykonanie IloSi korzystajqcych
os6b

Dofinansowanie wypoczynku
pracownik6w

21 450 21 400 40

Refundacja wypoczynku
zor ganizowanego dla dzieci 4- I 9

5 700 5 750 20

F nansowa pomo c b ezzwr otna 3 000 I 800 J
F
d

nansowa pomo c b ezzwr otna
a emeryt6w i rencist6w

2 800 2 800 L4

Finansowe Swiadczenie
okolicznoSciowe

i9 500 19 500 40

Paczki Swi4teczne dla dzieci do 3 300 3 000 20



14 lat
Po?yczki na cele mieszkaniowe 5 350 2 500
Rezerwa 3 510,44

RAZEM 64 610,44 55 750,00

Pozostale Srodki finansowe w kwocie 9 972,97 zL. pozostaty na koncie bankowym (stan na dzieh
31.12.2014) i przecho dzq na201 5 rok.
Badanie dzialalnosci finansowej zFSs nie budzi Ladnychzastrzeleh.

W trakcie badania wykonania planu finansowego stwierdzono, Ze Biblioteka publiczna w
Dzielnicy Wlochy m.st. Warszaw przestrzega zasad gospodarki finansowej wynikaj4cych z
ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Tlz,.U.2013, poz. 885 ze znt.j, atakze zasad
prowadzenia rachunkowoSci zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowoSci ( Dz. U. z 2013 r.,
poz.885).

III. Rozliczenie dotacji celowej

Podczas kontroli zostaly przeanalizowane wszystkie dotacje celowe, kt6re dotyc 242014 roku:
1. Orange dla Bibliotek- Umowazfundacj4 Orange
2. Program Biblioteki Narodowej

Priorytet I-Zakup nowoSci wydawniczych do biblioteki
Priorytet Il- Zakup nowoSci do bibliotek publicznych zgodnie zpotrzebami partnerskich
bibliotek szkolnych

3. Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Warszaw a. Zadame:
Konkurs pt. ,,Zabawka z recyklingu',

Szczeg6lowej analizie zostatapoddana dotacja nr 1 ,,Orange dla bibliotek" - zalqczniknr 17
(kopi a wnio sku, umowy or az r aportu z r ozliczeni em).
Umowa (Nr DOB/22912014/FOlrc0T zFundacj4Orange bylazawafta w dniu 21.03.2012 r. na
3lata. Zgodnie z umow4 co roku do 13.02. skladano raport zrealizacjiprogramu oraz wniosek o
pozostanie w programie. Rozliczenia finansowe - do 31.12,
Nie stwierd zono 2adnych nieprawidlowoSci.

IV. RachunkowoSd i sprawozdawczoSd

4.1 Dokumentacja opisuj4ca przyjgte w jednostce zasady (politykg) rachunkowoSci.

Dokumentacja jest prowadzona skrupulatnie. Zamieszazane s4 wszelkie niezbgdne infbrmacie
dotycz4ce prowadzenia ksi4g, ich okres6w, plan6w, zasad..

4.2 Ewidencja w ksiggach rachunkowych.

Spos6b zapisu w ksiggach rachunkowych jest przeprowadzany zgodnie z ustalona polityk4.
Rekordy s4 kompletne i uporz4dkowane w spos6b trwaly. Zapisy ksiggowe s4 kompletne i
zgodne zprzyjgtymi procedurami. Wyrywkowa analiza tresci wykazalazgodnoSi i poprawnoSc
materialu.

Formula zapisu umozliwila sprawn4 kontrolg anarzgdziainformatyc zne u1ywane do ewidencji
dzialaj4 sprawnie i podnosz4jakosd organizacyjn4jednostki. Konta sluz4ce do
ewidencj onowania rozrachunk6w j edno stki naleZno Sci i zobowi yzah napodstawie ksi4g
rachunkowych obejmuj4cych rck2014wykazaly zgodnoSd zZaldadowym planem Kont. pelna



informacja dotycz4caoperacji gospodarczej znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentach
oraz rch opisach.

4.3 Dowody ksiggowe.

Na podstawie wybranych do kontroli zrodlowych dowod6w ksiggowych w 2014 roku - maj,
wrzesiefi i grudzieri molnastwierdzii, ze dowody ksiggowe spelniaj4 wymogi okreslone w
art.2l ust. 1-5 ustawy o rachunkowoSci. Wyrywkowa kontrola dowod6w ksiggowych nie
v'rykazaLa Zadny ch bi g d6 w p o d k4te m mer yror y cznq or az form al no - rachunkowym. S ro dki
trwale, niematerialne i prawne byly odpowiednio uszeregowane oraz poprawnie wpisane. Btgdy
w wewngtrznych dowodach byly poprawiane zgodnie zprzeprsami ustawy o rachunkowoSci.

4.4 Gospodarka Srodkami pieniginyrni

Rozliczenia Got6wkowe.
W wewngtrznej strukturze organizacyjnej Biblioteki Publicznej przewidziano prowadzenie
tozhczen got6wkowych za poSrednictwem kasy. Zasady gospodarki kasowej inalazly siE w
,.Instrukcji gospodarki kasowej". Kasa prowadzona jest odpowiedzialnie pri"tprzeszkoionego
pracownika. Rekordy kasowe s4 zgodne a stan kasy oraz dokumentacja operacji 14 popru*n"l
Raporty kasowe s4 prowadzone regularnie orazwyczerpuj1co. Kontroti pbaAano raporty kasowe
ujgte w miesi4cach - czerweu,lipcu i sierpniu 2014r. Salda pocz4tkoweiaport6w kasowy byly
zgodne z saldami koricowymi raport6w poprzednich.

Operacje bezgot6wkowe :

Kontroli poddano prawidlowoSd ksiggowania operacji bankowych w miesi4cach maj i grudzief
2014r. Kontrola v,rykazaLabrak nieprawidlowoSci na rachunku bankowym orazw zwiqianej z
tym dokumentacji. Obroty na koncie byly odpowiednio ewidencjono*un.. Realizacja przelew6w
wykonywana jest poprzez system elektroniczny przezBank PKO.S.A kt6ry obslugujeiachunek
Biblioteki dzielnicy Wiochy m.st Warszawy.

4.5. TerminowoS6 regulowan ia zob ow i4zaft
W kontrolowanej jednostce ustalono, ze:

1) zaliczki na podatek dochodowy od os6b fizycznychzarok2014 (styczefl, czerwiec,
listopad) byly odprowadzane w terminach ustawowych (do 20-go dnia nastgpnego
miesi4ca).

2) prawidlowo naliczano i przekazywano skladki na ubezpieczenie spoleczne, zdrowotne i
fundusz pracy w 2014 roku (styczeri, czerwiec, listopad), zachowuj4c terminy okreslone
przepisami (do 15-go dnia nastgpnego miesi4ca)

4.6. SprawozdawczoSd fi nansowa
Na podstawie kontroli bilansu orazrachunku zysk6w i strat Biblioteki pubhcznej za

rok20l4 stwierdzono,2e przedstawione dane odzwierciedlaj4 stanrzeczywisty.
Podstaw4 zapis6w w ksiggach rachunkowych s4 2rodlowe dowody ksiggowe stwierdzaj4ce

dokonanie operacj i gospodarczych.

Biblioteka Publiczna za 20 1 4 rok sporz4d zala i przesylala spraw ozd,ania:o kwartalne Rb N o stanie naleznoSci;
o kwartalne Rb z o stanie zobowiqzahwedlug tytul6w dluhnych, gwarancli i porgczef;. roczne RbWSa o wydatkach strukturalnych;
o kwartalne sprawozdania do GUS o finansach instytucji
. roczne F-02 o finansach;
. roczne F-03 o stanie i ruchu Srodk6w trwatych.
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kultury;



Na podstawie czyruroSci kontrolnych ustalono, ze:
o sprawozdania. zostaly sporz4dzone wg wzoru okreSlonego w zal4cznlku do

r ozporz1dzenia Mini stra Finans6w;
o naleZnoSci jednostki okre$lono wg warloSci nominalnej;
t prawidlowo zapisano pod wzglgdem merytorycznym i formalno-rachunkowym;o sprawozdania byty przekazywane odbiorcom sprawozdari w terminach ustawowych.

Wnioski
wynikaj 4ce z kontroli dzialalnoSci finansowej Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Wlochy m. st. Warszawy:

'/ plac6wka prezentuje wysoki poziom organizacyjny, r6wnie 2 w zakresie finans6w i
rachunkowoSci;

'/ w wewngtrznymregulaminie szczegoLowo okre6lono kompetencje, zakres zad.ahi
odpowiedzialnoSci pracownik6w;

'/ dokumentacja finansowa prowadzonazgodnie zprzeprsami prawa finansowego i
rachunkowego;

'/ dokumentacja organizacyjnai finansowa plac6wki prowadzona jest w spos6b
przejrzysly, z tale?ytq starannoSci4;

'/ dzialalno 3(, fi nansow4 cechuj e go spodarno 36, rzetelno Si, staranno S d, le galno Si.

Nie sformulowano zalecefi .

zdiagnozowano potrzeby finansowe plac6wki z przeznaczeniem na:
1 Remont kapitalny palacu wraz zdostosowaniem dla os6b niepelnosprawnych.
2 Remonty biehqce w filiach Biblioteki publicznej.
3 Zwigkszenie dotacji podmiotowej na zakup nowoSci wydawniczych, popularyzacjE

czytelni ctw a, uIr zymani e infrastruktury informaty cznej .

Na tym protok6l zakoficzono.

Zal4cznikil.
Zal4cznikNr 1 ,,DzialalnoSd Bibtiotek Publicznych Dzielnic Warszawy w 2014 roku',,
Zal4cznikNr 2 ,,Biblioteki Publiczne Dzielnic Warszawy wedlug wskaZnik6w na 100

mieszkaflc6w"
Zal4cznikNr 3. ,,Wydatki na zakup zbiorow,prenumeraty i honoraria autorskie (2009 _ 2014),,
ZalqcznikNr 4 ,,Zarejestrowani czytelnicy 2A09 _ 2014,,
ZaLEcznikNr 5 ,,Wypo?yczenia, odwiedziny 2009 _ 2014,,
Zal7cznik Nr 6,, Struktura wiekow a czytelnikow 2A | 4,'
zalqcznikNr 7 ,,Informacja o bibliotekach Dzielnicy wlochy na31.12.2014,,
ZatqcznikNr 8 ,,Zarz1dzenieNr 279912005 Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy z dnia

29-09.20A5r. w sprawie powolania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Wlochy m. st. Wars zawy,,

Zal?cznikNr 9 ,,Wykaz stanowisk i etat6w w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wlochy m.st.
Warszawy"

zal}cznikNr 10 ,,Dotacje samorz4du dla Bp wDz. wlochy m.st. warszawy,,
Zalqcznik Nr 11 ,,Plan rzeczowo - finansowy na2074 rok',
Zal4cznrkNr 12 ,,Realizacjaplanu rzeczowo- finansowego na dzie|3l.I2.20l4r.',
Zal4cznikNr 13 ,,Obroty i salda wybranych kont,,
zatqcznikNr 14 ,,wykonanie zatrudnienia i funduszu wynagrodzenza2014 rok,
ZaL4cznikNr 15 ,,Rejestr szkoleri Bp"
Zal4cznikNr 16 ,,sprawozdanie zdzialalno$ciZa?Jad,owej Komisji Socjalnej za20l4 rok.

1.L



Zalqcznil<Nr 17,,Dotacja celowa: Orange dla Bibliotek- Umowazfundacj4 Orange (kopia
wniosku, umowy or az r aporlu z rozliczeniem),,

Ustalenia koricowe
1. Kontrolg w dniach 24-25.06.2015r. prowadzi|zespol kontrolny w pelnym skladzie.2. W czasie trwania kontroli wszelkich informacji i wyjaSnieri uizieiali: byrektor biblioteki

Pani Katarzyna Winogrodzka, gl6wny instruktor Pani Sylwia Bombala, gl6wna ksiggowa
PaniEl2bietaGoldaikierownikadministracyjnyPaniRenataPi9ta^ra'

3. Niniejszy protok6l odczytano kierownikowi jldnostki;;;i; ...b8,.09, .LQ4.5.y.....4' Dyrektora biblioteki uprzedzono o prawie zloaenia uwag i wyjaSniefi do treSci protokolu
z kontroli Przewodnicz4cemtr Komisji Rewizyjnej w- terminie 14 dni od dnia jego
otrzymania.

5. Kontrolg odnotowano w ksigdze ewidgpcji kontroli Biblioteki Publicznej pod nr 3.6. Niniejszy protok6l sporz4dzono w 5 jednobrzmiqcych egzemplarziitt ti"rE"ych 12
stron, z czegojeden egzemplarzprzekazano Pani DyrektorKatarzynie Winogro az[iei.

Warszawa, onia.W...g-9 ,.2015 r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Podpisy

Gl6wna ksiggowa BP Osoby kontroluj4ce:

Gr6wl{y?Kstr4GOWYffia'
EilffietaGolda

Anna Brzywca

Klaudia Jastrzgbs

Sebastian Piliriski

Pokwitowanie odbioru protokolu kontroli

F"trKTIOR,

1..99.:9.$ .,?e/.i..
ipodpis)

Przewodni czEca zespolu kontrolnego
Anna Brzywcas<
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