
Protokol 28/2013

kontroli przeprowadzonej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wokzynie

w dniu 30 wrzesnia 2013 r.

Dzialaj^c na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II polrocze 2013 r. oraz

Upowaznienia Przewodnicz^cego Rady Miejskiej w Wolczynie z 30 wrzesnia 2013 r.

Zespol kontrolny w skladzie:

1. Barbara Blaszczykiewicz - kierownik zespolu

2. Marek Nowak

3. Szczepan Maty

przeprowadzil kontrole problemowa^ w zakresie wydatkow biez^cych w Miejskiej i Gminnej

Bibliotece Publicznej w Wolczynie za okres I polrocza 2013 r.

W trakcie kontroli wyjasnien udzielila Pani Malgorzata Pienkowska Dyrektor MiGBP w Wolczynie.

Przedmiotem kontroli byly zagadnienia:

- materialy biurowe, druki i srodki czystosci

- pozostale uslugi.

W trakcie kontroli Zespol zapoznal sie z dokumentami ksiegowymi za okres od 1 stycznia

2013 do 30 czerwca 2013 r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wolczynie otrzymala dotacje z budzetu gminy w

wysokosci 310 000,00 zl., w I polroczu wykorzystano kwote 149 399,34 zl.

Ponizej tabela planu i wydatkow srodkow finansowych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w

Wolczynie

Zakup materialow i

energii

Zakup uslug

Wynagrodzenia

Swiadczenia na rzecz
pracownikow

pozostale koszty

Plan

60 678,21

16350,00

188071,00

44419,00

500,00

Wykonanie

30 126,80

7 570,09

93 071,33

17647,51

(na dzien sprawozdania

wyplacone zostalo jedno

swiadczenie urlopowe)

135,60



Stwierdzono, ze przedmiotem zakupow s^ glownie niezb^dne materialy biurowe, materialy do zaj^c

z dziecmi, poradniki, ksia^zki, ksi^zki na nagrody. />
d^V( ^ ff

Natomiast w zakresie uslug - oplata za strong internetow^, polisy serwisowe, oplata za

oprogramowanie, przegl^d kominiarski i przegl^d gasnic.

Kontroli podlegaly losowo dowody ksi^gowe:

- Faktura Nr 1 690/06/20 13/RO na kwote^ 466,30 zl. Przedmiotowa faktura dotyczyla zakupu

materialow niezb^dnych do prowadzenia zajec z dziecmi podczas wakacji. Faktura opisana zostala

zgodnie z procedurami ksi^gowymi.

- Faktura Nr FA 2820130612014424 na kwote 306,01 zi. Przedmiotowa faktura dotyczyla zakupu

atrapy kamery metolowej. Atrapa zostala zakupiona w celu zwi^kszenia bezpieczenstwa. Faktura

opisana zostala zgodnie z procedurami ksi^gowymi.

- Faktura Nr 76/2013 na kwote^ 165,13 zl. Przedmiotowa faktura dotyczyla oplat za uslugi

kominiarskie za II kw. 2013 r. Faktura opisana zostala zgodnie z procedurami ksiegowymi.

Dyrektor Mi GBP w Wolczynie poinformowala, ze w dokumentacji nie funkcjonuj^ koszty, ktore

podlegaj^ zamowieniom publicznym.

Stwierdzono, ze dokumenty prowadzone sq ze starannosci^ i czytelnosci^.

Wydatkowane srodki byly zasadne.

Zespol kontrolny nie wniosl uwag.

W wyniku kontroli wypracowano wniosek:

1. Wystajiic do Komisariatu Policji w Wolczynie w sprawie czestszych patroli terenu wokol

biblioteki.

Protokol sporz^dzono 2 jednobrzmi^cych egzemplarzach.

D Y R E K T O R
Miejskiej I Gmlnnej Bibliotekl

Publ iczTien^-V^oJczy nie

. . . Maigot;xfS^.pienkf»ssk& ..................... Podpisy czlonkow zespolu:
podpis kieiwVnika jednostki kontrolowanej

1. Barbara Blaszczykiewicz.'vl

2. Marek Nowak

' \. Szczepan Maty ............. ..


