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Brzeziny, dnia 2 lipca 2015 r.  

KZ.1711.4d.2015                                                                   

 

 

Pani 

Katarzyna Spychalska 

Dyrektor 

Centrum Promocji i Kultury 

w Brzezinach 

  
 

Zawiadamiam, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w Centrum Promocji i Kultury  

w Brzezinach, stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 

W zakresie postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 14 tys. euro : 

1. W postępowaniach udzielonych przez jednostkę w 2013 r. (do kwoty 

nieprzekraczającej 14 tys. euro) dokonano ustalenia szacunkowej wartości 

zamówienia w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro, który wynosił 

3,839 podczas gdy na dzień 1 stycznia 2012 r. średni kurs złotego w stosunku do 

euro wynosił 4.0196 i na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, 

stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 

282, poz. 1650), obowiązywał do dnia 1 stycznia 2014 r.; 

 

W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki: 

1. W planie finansowym samorządowej jednostki kultury na 2014 r., nie określono 

stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku oraz stanu środków 

pieniężnych na początek i koniec roku. Obowiązek ten wynika z art.27 ust.4 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu działalności kulturalnej /w 

związku z art. 30 ust. 3 i art.31 pkt 6 i 7 ustawy o finansach publicznych/. 



W celu wyeliminowania powyższych nieprawidłowości należy: 

1. Przy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia należy dokonać przeliczenia w 

oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro, zgodny z obowiązującym na dzień 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro; 

2. Dostosować plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2014 r. do wymogów 

określonych w art. 31 ustawy o finansach publicznych w zakresie kosztów oraz 

stanów należności, zobowiązań i środków pieniężnych.  

 

 

O wykonaniu lub przyczynach braku wykonania zaleceń pokontrolnych należy poinformować 

Burmistrza Miasta Brzeziny w terminie do dnia 3 sierpnia 2015 r. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 


