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Protokół z kontroli Nr 2/2019 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

 

I. Nazwa i adres jednostki (podmiotu kontrolowanego) 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, ul 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszów, 

zwana dalej „Biblioteką”. 

II. Imię i nazwisko Kierownika. 

 Pani Jolanta Janiec p.o. Dyrektora Biblioteki. 

III.  Imiona i nazwiska osób kontrolujących. 

1. Wiesław Bańka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

2. Czesława Nowak - członek Komisji Rewizyjnej 

3. Danuta Kowalska - członek Komisji Rewizyjnej. 

IV.  Przedmiot kontroli. 

1. Kontrola kompleksowa Miejskiej Biblioteki Publicznej pod względem finansowym za 

2018 rok. 

2. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z „Planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok” 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej na 2019 rok. 

3. Kontrolą objęto: 

a) dotację podmiotową z Gminy Miejskiej 

b) dotację celową na „Zimowisko” 

c) dotację celową „Pełna Pamięć”.  

4. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli: 

a) Jolanta Janiec - p.o. Dyrektora 

b) Justyna Tymczuk - Główny Księgowy. 

V. Czas trwania kontroli. 

1. Data rozpoczęcia kontroli: 27.09.2019 r. 

2. Data zakończenia kontroli: 14.10.2019 r. 
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VI.  Ustalenia faktyczne. 

 VI.1. Podstawy prawne działania jednostki. 

 Podstawą funkcjonowania MBP jest Statut Miejskiej Biblioteki w Hrubieszowie 

nadany uchwałą nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 sierpnia 2012 

roku.  

 Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie jest samorządową instytucją kultury, 

wpisaną do rejestru miejskich instytucji kultury pod nr 2. 

 MBP jest główną biblioteką publiczną miasta Hrubieszowa. Zapewnia obsługę 

biblioteczną mieszkańców miasta. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych  

i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba  

o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i bibliotecznego systemu informatycznego. 

VI.2. Plan finansowy jednostki. 

 Wykonanie planu finansowego za 2018 rok stanowi „Cześć opisowa z wykonania 

planu finansowego za 2018 r.” stanowiąca załącznik do protokołu.  

VI. 3. Kontrola dotacji podmiotowej od Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

 Kontroli poddano prawidłowość wydatkowanie dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta  

w wysokości 810 000,00 zł przeznaczonej na koszty utrzymania oraz działalność statutową. 

 Kontrola wykazała, że powyższą kwotę w całości wydatkowano na: 

1. Wynagrodzenia i pochodne - 671 556,82 

2. Świadczenia urlopowe - 17 784,90 zł 

3. Zakup materiałów - 16 101,18 zł 

4. Zakup wyposażenia - 15 150,15 zł 

5. Zakup księgozbioru - 23 212,25 zł 

6. Zakup energii elektrycznej, ciepłej wody i opłata za ścieki - 24 014,12 zł 

7. Zakup usług obcych (usługi pozostałe, telekomunikacyjne, internetowe, opłaty 

czynszowe: Filia Nr 1 i Filia Nr 3) - 36 681,73 

8. Koszty nie zaliczane do wynagrodzeń - 3525,85 zł 

9. Podatek od nieruchomości: Filia Nr 4 - 1953,00 zł 

10. Pozostałe koszty - 20,00 zł.      

 Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym  

i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym 

zakresie. Kontrola stwierdziła, że dotacja została wydana zgodnie z przeznaczaniem. 
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 VI. 4 Kontrola dotacji celowej od Gminy Miejskiej Hrubieszów „Pełna Pamięć 

Twojego Podwórka”. 

 Kontroli poddano prawidłowość wydatkowania dotacji celowej z Urzędu Miasta  

w wysokości 25 000,00 na dofinansowanie projektu „Pełna Pamięć Twojego Podwórka”, 

realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na 

eliminacje zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”, 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020.    

 Kontrola wykazała, że dotację wydatkowano na: 

1. Zakup materiałów na zorganizowanie projektu „Pełna Pamięć Twojego Podwórka” 

- 15 150,05 zł 

2. Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji projektu „Pełna Pamięć Twojego 

Podwórka” - 7 135,95 zł. 

3. Zakup usług pozostałych: pocztowa, muzyczna, usługi drobne,  na potrzeby realizacji 

projektu „Pełna Pamięć Twojego Podwórka” - 2 714,00 zł.  

 Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym  

i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach,  nie stwierdzając nieprawidłowości w tym 

zakresie. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja celowa została wydatkowana zgodnie  

z jej przeznaczeniem. 

VI. 5 Kontrola dotacji celowej od Gminy Miejskiej Hrubieszów na „Zimowisko”. 

 Kontroli poddano prawidłowość wydatkowania środków finansowych przeznaczonych 

na dofinansowanie organizacji różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego 

dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2018 roku w wysokość 2 700,00 zł. 

 Kontrola wykazała, że powyższa kwota dotacji została wydana na zorganizowanie 

„Zimowiska” w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w jej trzech filiach w następującej 

wysokości:   

1. Miejska Biblioteka Publiczna - 200,02 zł 

2. Filia Nr 1 - 700,89 zł 

3. Filia Nr 3 - 499,99 zł 

4. Filia Nr 4 - 1 299,10 zł.         
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Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym  

i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym 

zakresie. 

 W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja celowa została wydatkowana zgodnie z jej  

przeznaczeniem. 

VII. Stwierdzenie nieprawidłowości lub uchybień. 

 W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień. 

VIII. Informacja o prawie kontrolowanego do zgłoszenia pisemnych uwag,  

wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu.     

P.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej została poinformowana o możliwości 

wniesienia uwag wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu w terminie 7 dni od daty jego 

podpisania lub odmowy podpisania. 

IX. Wyszczególnienie załączników do protokołu: 

1. „Cześć opisowa z wykonania planu finansowego za 2018 r.” 

X. Postanowienia końcowe.  

 Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego, 

kontrolującego i Burmistrza Miasta. 

XI. Miejsce i data sporządzenia protokołu oraz podpisy kontrolujących  

i kontrolowanego. 

Protokół sporządzono w dniu 16 października 2019 r. 

 

Podmiot kontrolowany     Podmiot kontrolujący 

    /-/ Jolanta Janiec      /-/ Wiesław Bańka  

    /-/ Danuta Kowalska 

   /-/ Czesława Nowak 

         


