
Kielce, dnia 25.01.2007 r.
Znak: WK – 60/72/343/2006/07

                                                                                          Pani  Jolanta  Chwałek
                                                                                            p.o.  Dyrektora  BWA

                                                                                                  Ostrowiec  Świętokrzyski

Wystąpienie   pokontrolne

Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Kielcach  na  podstawie  art. 1  ust.  2  ustawy  z 
dnia  7 października 1992 roku  o  regionalnych  izbach  obrachunkowych  (tekst  jedn. Dz. 
U.  z  2001  r.,  Nr   55,  poz.  577  z  późn.  zm.),   w   związku   z   §  4   ust.   2   pkt   3 
Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia 16  lipca  2004 roku   w  sprawie  siedzib 
i  zasięgu  terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji 
izb,  liczby  członków   kolegium  i  trybu  postępowania  (Dz.  U.  Nr  167,  poz.  1746) 
przeprowadziła  w  dniach  07 – 11  grudnia  2006 roku  kontrolę  doraźną  w  Biurze 
Wystaw   Artystycznych  Ostrowca  Świętokrzyskiego  na  okoliczność  realizacji  zlecenia 
Nr Or/BPM/0114/Z/37/2005, jakie Biuro Wystaw Artystycznych otrzymało do  wykonania od 
Urzędu  Miasta  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim.

W wyniku  kontroli  stwierdzono  niżej  opisane  nieprawidłowości  i  uchybienia,  które 
powstały  wskutek  nieprzestrzegania  obowiązujących  przepisów  prawa  przez  osoby 
odpowiedzialne  za  gospodarkę  finansową  Biura  Wystaw  Artystycznych  w  Ostrowcu 
Świętokrzyskim.

Przedstawiając  ustalenia  kontroli  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Kielcach  na 
podstawie  art.  9  ust.  2  ustawy  o  regionalnych  izbach  obrachunkowych  wnosi  o  ich 
wykorzystanie  celem  usunięcia  stwierdzonych  nieprawidłowości  poprzez  realizację  niżej 
przedstawionych  wniosków  pokontrolnych  oraz  podjęcie  innych  niezbędnych  działań  w 
celu  niedopuszczenia  do  powstania  podobnych  nieprawidłowości  w  dalszej  działalności 
statutowej  BWA. 

1. W  dniu  24  maja  2005  roku  Dyrektor  Biura  Wystaw  Artystycznych  w  Ostrowcu 
Świętokrzyskim  zawarł   umowę  o  dzieło  Nr 5/2005  na  okoliczność  wykonania  do  dnia 
9 czerwca 2005 roku  patynowania  50  szt.  płaskorzeźb  z  brązu  o  wymiarach  22 x 13,5 
cm  oprawionych  na  tle  i  w  ramkach  z materiału  trwałego  za  cenę  brutto  w  wysokości 
2.000  zł.   Biuro  Wystaw  Artystycznych  dokonało  zapłaty  za  w/w  pracę  gotówką  dnia  9 
czerwca  2005 roku  zgodnie  z  raportem  kasowym  Nr  6/2005  za  okres  od  dnia  1.06. – 
30.06.2005 roku.  Przedmiotowe  zlecenie  natomiast  od  Urzędu  Miasta  na  wykonanie 
przez   Biuro   Wystaw   Artystycznych   50  gotowych  do  wręczenia  płaskorzeźb 
przedstawiających   panoramę   miasta  z  okazji  15  lecia   funkcjonowania   samorządu 
wpłynęło  do  BWA   w  dniu  8  czerwca 2005 roku  (pismo  Urzędu  Miasta,  Biura 
Prezydenta Miasta, znak Or/BMP/0114/Z/37/2005  z  dnia  8  czerwca  2005 roku).  Jak 
wynika  z  powyższego umowa  o  dzieło  z  dnia  24  maja 2005 roku  Nr 5/2005  dotycząca 
wykonania   patynowania  50  szt.  płaskorzeźb  z  brązu  została  zawarta  jeszcze  przed 
formalnym otrzymaniem  z  Urzędu  Miasta  zlecenia  na  wykonanie  w/w  płaskorzeźb. 

Odpowiedzialność  ponosi  były  Dyrektor  Biura  Wystaw  Artystycznych  w  Ostrowcu 
Świętokrzyskim.



Wniosek   pokontrolny   Nr   1
Umowy  z  podwykonawcami  na  realizację  usług  zlecanych  Biuru  Wystaw  Artystycznych 
zawierać  wyłącznie  po  uprzednim  otrzymaniu  formalnego  zlecenia  danej  usługi.

                 Przedstawiając  powyższe  ustalenia z  kontroli  Regionalna  Izba  Obrachunkowa 
w  Kielcach  na  podstawie  art. 9  ust. 3  ustawy  z  dnia  7  października  1992 roku,  o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.z 2001r., Nr 55, poz. 577)  wnosi  o  podjęcie 
działań  zmierzających  do  wyeliminowania  stwierdzonych  nieprawidłowości  i  oczekuje  od 
Pani   Dyrektor   informacji   o   sposobie   wykonania   wniosków   pokontrolnych   lub 
przyczynach  ich  niewykonania  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  niniejszego 
wystąpienia.

                 Do  wniosków  zawartych  w  wystąpieniu  na  podstawie  art. 9 ust. 3  i  ust. 4 
powołanej  wyżej  ustawy  służy  prawo  złożenia  zastrzeżeń  do  tutejszego  Kolegium  za 
pośrednictwem  Prezesa  Izby  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  wystąpienia 
pokontrolnego.
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