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Tczew, dnia 14.12.2016 r. 

 

PROTOKÓŁ nr 2/2016 

z przeprowadzonej kontroli 

Na podstawie § 97 oraz § 92 STATUTU MIASTA TCZEWA; oraz w oparciu o niżej wymienione 

ustawy, uchwały, akty i obowiązujące przepisy prawne: 

1.Statut Miasta Tczewa - Uchwała Nr XLIX/433/2010  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2010r. 

2.Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r. - Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej 

w Tczewie z dnia 23.06.2016 r. 

1. Nazwa i adres kontrolowanego 

podmiotu: 

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie  

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10 

83-110 Tczew 

2. Imię i nazwisko kontrolujących: 1. Józef Cichon – przewodniczący zespołu 

2. Zenon Drewa – członek zespołu 

3. Krzysztof Misiewicz – członek zespołu 

4. Zbigniew Urban – członek zespołu 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia 

czynności kontrolnych: 

Kontrolę rozpoczęto w dniu 17.08.2016 r. 

Kontrolę zakończono w dniu 06.12.2016 r. 

4. Określenie przedmiotowego zakresu 

kontroli: 

Realizacja kalendarza działań edukacyjnych, sposób 

finansowania i naliczanie odpłatności rodziców 

5. Imię i nazwisko kierownika 

kontrolowanego podmiotu: 

Krystian Nehrebecki Dyrektor Centrum Kultury                

i Sztuki w Tczewie  

6. Przebieg, ustalenia i wynik czynności kontrolnych: 

Kontrola realizowana była w okresie od 17.08.2016 r. do 06.12.2016 r. W piśmie nr 

BRM.1711.2.2016 z dnia 17.08.2016 r. zespół kontrolny szczegółowo określił z jakimi 

dokumentami chciałby się zapoznać oraz zawarł pytania dotyczące tematu kontroli.                           

W odpowiedzi pismem nr CKiS-0614-11/NK/16 z dnia 16.09.2016 r. otrzymano: 

a) aktualny Statut CKiS, 

b) wykaz osób odpowiedzialnych za organizację działań edukacyjnych wraz z zakresem ich 

obowiązków,  

c) tabelaryczny wykaz wydarzeń kulturalnych za które odpowiedzialne były poszczególne 

osoby z podziałem na I i II półrocze 2015roku, 

d) tabelaryczne zestawienie, w którym przedstawiono: 

- działania edukacyjne realizowane w roku 2015 z podziałem na I i II półrocze, 

- zaplanowane i okolicznościowe wydarzenia kulturalne, w których uwzględniono pierwiastek 

edukacyjny wraz z odpłatnością uczestników, 

- zaplanowane  i okolicznościowe wydarzenia kulturalne współorganizowane i wspierane przez 

CKiS, w których uwzględniono pierwiastek edukacyjny wraz z wysokością poniesionych 

nakładów, 

e) wybrane dwa grafiki w I półroczu oraz dwa grafiki w drugim półroczu pokazujące zajętość 

sal CKiS, 

f) tabelę przedstawiającą ilość uczestników biorących udział w zajęciach  w roku 2015, 

g) wykaz instruktorów CKiS wraz z posiadanymi kwalifikacjami, 

h) tabelę opłat za udział w warsztatach w CKiS, 
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i) w sposób opisowy przedstawiony sposób kalkulacji wysokości opłat rodziców, podział 

dotacji Gminy Miejskiej Tczew na organizację działań edukacyjnych Centrum Kultury                   

i Sztuki stan na 31.12.2015 r., 

j) listę osób wskazanych przez instruktorów do stypendium wrzesień 2015 - styczeń 2016 r., 

k) podsumowanie zrealizowanych działań edukacji kulturalnej CKiS w roku 2015 r. 

Opracowanie podsumowuje ogół działań edukacyjnych Centrum Kultury i Sztuki 

podejmowanych w 2015 roku. Szczegółowo opisano działania w dziedzinie edukacji teatralnej, 

chóralnej, instrumentalnej i plastycznej, funkcjonowanie pracowni filmu i animacji oraz 

astronomii i budowy rakiet. Spośród edukacyjnych działań towarzyszących na uwagę zasługują 

autorskie projekty „Uczeń i Mistrz”, „Podróże kulturalne” i inne działania podejmowane 

wspólnie z Centrami Kultury województwa pomorskiego oraz w ramach ogólnopolskich 

projektów Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego i Stowarzyszenia Nowe 

Horyzonty. Opracowanie podobnie jak i wcześniej wymienione dokumenty stanowią załącznik 

do niniejszego protokołu. Pismem BRM.1711.2.2016 z dnia 12.10.2016 r. członkowie zespołu 

kontrolnego zwrócili się z dodatkowymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania CKiS. 

Wyczerpującą odpowiedź otrzymano pismem nr CKiS-0614-11/2/WJ/2016 z dnia 07.11.2016 r. 

Ponadto zagadnienia te omówiono na spotkaniu zespołu kontrolnego z dyrektorem CKiS w dniu 

02.11.2016 r. W trakcie wizyty w CKiS członkowie zespołu kontrolnego zapoznali się                       

z wyposażeniem i funkcjonowaniem poszczególnych pracowni, rozmawiali z prowadzącą zajęcia 

plastyczne oraz dziećmi uczestniczącymi w zajęciach. W rozmowie pan Dyrektor Krystian 

Nehrebecki  poruszył sprawę pozyskiwania dodatkowych środków na działalność edukacyjną ze 

źródeł zewnętrznych  (grantów). Pozyskanie pieniędzy z tych programów wiąże się                           

z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego. Pan Dyrektor Krystian Nehrebecki 

poinformował, że rozważał możliwość przystąpienia do konkursu i zwrócił się do Urzędu Miasta 

o zabezpieczenie środków na wkład własny. Otrzymał odpowiedź odmowną. W tej sprawie 

poproszono o wyjaśnienia panią Skarbnik Helenę Kullas. Z przedstawionych dokumentów                   

i wyjaśnień pani Skarbnik Heleny Kullas wynika, że Dyrektor Krystian Nehrebecki stosowny 

wniosek złożył. Terminy były zbyt krótkie, aby można było dokonać korekty w budżecie miasta 

i zabezpieczyć niezbędne środki. W związku z powyższym udzielono odpowiedzi negatywnej. 

Podsumowując należy stwierdzić, że działalność edukacyjna Centrum Kultury i Sztuki                       

w ostatnich latach rozwijała się bardzo dynamicznie. Prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba 

uczestników zajęć, również oferta edukacyjna uległa znacznemu poszerzeniu i wzbogaceniu. 

Wniosek i ustalenia pokontrolne: 

1. Zespół nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Kultury i Sztuki. 

Środki pozyskiwane z budżetu miasta oraz środki własne wykorzystywane są w celu 

zapewnienia szerokiej oferty kulturalno-edukacyjnej mieszkańcom Tczewa.  

2. Zespół wnioskuje, aby rozważyć przygotowanie procedury, która po uznaniu zasadności 

przystąpienia Centrum Kultury i Sztuki do projektu grantowego na działania edukacyjne, dawała 

możliwość skorzystania ze środków z rezerwy budżetowej. 

Uwagi do protokołu: zdania odrębne: 

 Nie sformułowano uwag i zdań odrębnych do niniejszego protokołu. 

 

Załączniki: 

1. Pismo BRM.1711.2.2016 z dnia 16.08.2016 r. - rozpoczęcie kontroli 

2. Pismo BRM.1711.2.2016 z dnia 17.08.2016 r. – pytania kontrolne 

3. Pismo nr CKiS-0614-11/NK/16 z dnia 16.09.2016 r. - odpowiedź CKiS wraz z załącznikami 

4. Pismo BRM.1711.2.2016 z dnia 12.10.2016 r. - dodatkowe pytania zespołu kontrolnego 
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5. Odpis uchwały nr XXIII/178/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przedłużenia 

terminu kontroli 

6. Pismo nr CKiS-0614-11/2/WJ/2016 z dnia 07.11.2016 r. - odpowiedź CKiS  

7.  Pismo BRM.1711.2.2016 z dnia 06.12.2016 r. - zakończenie kontroli 

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego: nie wnoszą uwag i zastrzeżeń. 

Zespół kontrolny: Data i podpis: 

1. Józef Cichon 14.12.2016 r.  Józef Cichon  

2. Zenon Drewa 14.12.2016 r. Zenon Drewa  

3. Krzysztof Misiewicz 14.12.2016 r. Krzysztof Misiewicz 

4. Zbigniew Urban 14.12.2016 r. Zbigniew Urban  

Pouczenie: 

1) Zgodnie z § 98 Statutu Miasta Tczewa „3. W przypadku odmowy potwierdzonej podpisem i datą 

podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia 

- w terminie 7 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 4. Wyjaśnienia, o 

których mowa w ust. 3 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”  

2) Zgodnie z § 99 Statutu Miasta „1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce 

Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi o których mowa w 

ust.1składa się w terminie 14 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu 

protokołu pokontrolnego do podpisania.” … 

 

Zapoznałam się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego. 

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Data i podpis 

1. Krystian Nehrebecki - Dyrektor 

Centrum Kultury i Sztuki                     

w Tczewie 

19.12.2016 r.  Krystian Nehrebecki - 

Dyrektor Centrum Kultury           

i Sztuki w Tczewie 

Uwagi: 

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które 

otrzymują: 

Data i podpis 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie 

Mirosław Augustyn 

20.12.2016 r.  Mirosław Augustyn  

2. Prezydent Miasta Tczewa 

Mirosław Pobłocki 

20.12.2016 r.  Mirosław Pobłocki  

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Zenon Drewa 

14.12.2016 r.  Zenon Drewa  

4. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w 

Tczewie 

Krystian Nehrebecki 

19.12.2016 r. Krystian Nehrebecki 

 


