
PROTOKOŁ KONTROLl

spożądzony w dniu 13,12,2016 roku w Warszawie
z kontroli pzeprowadzonej pzez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, w ktorego imieniu
działalą,.

Działu Kontroli P rojektow
Działu Kontroli Projektow

Działu Kontroli Projektow
Działu Kontroli Projektow

na podstawie upowaznień Dyrektora Narodowego Centrum Kultury nr 1712016 roku zdnia06-10-2016
roku, (załączniki nr 2,3, 4 i 5 do protokołu kontroli),zostało wysłane Zawiadomtenie o kontroli nr
1712016 z dnia 06-10-201 6 r. (załącznik nr 1 do protokołu kontroli)

do Ośrodka ,,Brama Grodzka - Teatr NN"
adres; Grodzka 21,20-112 Lublin

REGON:430939371

NIP: 94621199'12

Kontrolę pzeprowadzono w dniach 1 8-1 0-2016 r. - 02-11-2016 r.

na podstawie zaządzenia Nr 54 Dyrektora Narodowego Centrum Kultury z dnia 20.07.2016 roku w
sprawie wprowadzenia procedury kontroli realizacji umów zawartych w ramach programów
dotacyjnych i dofinansowań zadan w ramach programow MKiDN pochodzących ze środkow
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także § 10 umowy nr 06407I1 /FPK/NCK z
dnia 11-06-2014 r., dotyczących dofinansowania zadan w ramach programu MK|DN Rozwój
lnfrastruktury kultury / lnfrastruktura domow kultury pochodzących z budżetu MKiDN

Kontrola miała na celu sprawdzenie wykozystania dotacji środkow finansowych uzyskanych w
ramach programu MKiDN Rozwoj lnfrastruktury kultury / |nfrastruktura domow kuliury.
Osobam i upowaznionymi do reprezentowania pod miotu kontrolowanego jest:

Dyrektor Pan Tomasz Pietrasiewicz wpisany do Księgi Rejestrowej lnstytucji Kultury prowadzonej
przezPrezydenta miasta Lublin nr07 z dnia 20-06-2013 roku (załączniknr6 do protokołu kontroli).

Zaświadczenie o numeze identyfikacyjnym REGON (załącznik nr 7 do protokołu kontroli).
Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NlP (załącznik nr 8 do protokołu kontroli).

W toku kontroli ustatono, co następuje:
1. Formalno-prawne podstawy działalności Ośrodka ,,Brama Grodzka - Teatr NN"

Uchwałą Nr 372lXXlll/2000 Rady M|ejskiej w Lublinie z dnia.27-04-2aoa r, został nadany Statut
instytucji pn. Ośrodek ,,Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie (załącznik nr 9 do protokołu kontroli)
Zgodnie z §2 nadanego Statutu: ,,Organizatorem Ośrodka ,,Brama Grodzka" jest Gmina Lublin,"
Zgodnie z §6 Statutu: ,,Celem i pzedmiotem działania Osrodka ,,Brama Grodzka" są.

1) Edukacja kulturalna,
2) Realizacja projektow ańystycznych."

Zgodnie z §7 Statutu: ,,Do zadań podstawowych w dziedzinie edukacji kulturalnej należy:
1) Popularyzowanie dziedzictwa kulturowego związanego z siedzibą Ośrodka ,,Brarna Grodzka",
2) Organizowanie sesji, indywidualnych spotkań autorskich, pzeglądow,



3) organizowanle spektakli teatralnych, koncertow muzycznych, wystaw plastycznych i prolekcJi

fiImowych,
4) lntegrowanie tworcow i środowisk kulturalnych,

5) Wspołpraca iwymiana kulturalna zzagranicą, w tym z miastami partnersklmi Lublina,

6) Realizac.la programow autorskich,
7) Działalność wydawnicza."

Zgodnie z §8 Statutu: ,,Do zadań podstawowych w dziedzinie artystycznej należY twozenie i

prezentacja własnych pzedsięwzięć ańystycznych w rożnych obszarach sztuki (np. teatr, galeria,

video). "

Zgodnie z §9 ust. 1 Statutu: ,,Na czele Ośrodka ,,Brama Grodzka" stoi dyrektor, ktory kieru.le jego

działalnością i reprezentuje go nazewnątz."
Zgodnie z §10 Statutu: ,,Do składania oświadczeń woli w imieniu Ośrodka,,Brama Grodzka" w

zakresie praw i obowiązkow majątkowych upoważniony jest jednoosobowo dyrektor. Dyrektor moze

udzielić pełnomocnictwa swojemu zastępcy lub innym pracownikom Ośrodka ,,Brama Grodzka".
pełnomocnicy są uprawnieni do czynności prawnych w ramach udzle|onych im pzez dYrektora

umocowań."

2, Dotacje/dofinansowanie
W punkeie lX, Wniosku nr 45837t13. Nazrvy zadań oraz wysokości pz5lznanego dofinansowania w

ramach programow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013, wskazano:

1. Umowa nr 07033/13/FPl(lK z dnia 08-03-2013 r., na kwotę,125 000,00 zł,

2, Umowa nr 06915/13/DEK z dnia 25_Q4_2013 r., na kwotę 100 000,00 zł,

3. Umowa nr 01457l13/FPl(NcK z dnia 12-06-2013 r., na kwotę 230 000,00 zł,

4. Umowa nr 0,t398113/FP}</DIK z dnia 14-06-2013 r., na kwotę ,100 000,00 zł,

2.1 Wnioski o dotacje/dofinansowanie
ośrodek Brama Grodzka _ Teatr NN 30-11-2016 r,, złożył wniosek nr 45837l13 (załącznik nr'10 do

protokołu kontroli) o dofinansowanie zadania, ,,Otwarta Pracownia lkonografii" realizowane9o Ze

srodkow pozostających w dyspozycji Ministra KlDN programu Rozwoj lnfrastruktury Kultury, priorytet

lnfrastruktura Domow Kultury 2014.

Jako cele zadanla wpisano:
1. Utwozenie stanowisk pracy z komputerami, laptopami iskanerami dla uczniow istudentow

oraz wszystkich osob chcących kozystac z udostępnionych zasobow archiwalnYch,

2, Stwozenie nowego, nieistniejącego dotąd w regionie i kraju miejsca wprowadzającego nowe

standardy, łączącego tradycyjne i nowoczesne sposoby archiwizacji i bezPiecznego

udostępniania zbiorow.
3. Udostępnianie możliwie jak największej ilości zasobow na jasnych zasadach kozystania oraz

ich użycia do celow edukacyjnych.
4. Stwozenie infrastruktury do prowadzenia innowacyjnych warsztatow z edukacji kulturalnej z

wykozystaniem negatywow szklanych, celuloidowych, odbitek papierowYch, Prac

fotograficznych w oprawie, albumow z fotografiami, kań pocztowych, archiwalnych drukow,

ulotek i innych materiałow.

5. lntegracja i prcmocja środowiska Iubelskich fotografow, szczegolnie tych wYkozYstującYch

tradycyj ne nazędzia racy,
podstawowe dane dotyczące Wniosek nr 45837l13, ktory został poddany ocenie zespołu sterującego:

Elementy składowe zadania:
1. Remont ścian (zmiana tynku, osuszanie ścian, położenie nowej warstwY tYnkowej,

malowanie),
2_ Wymiana i ukrycie rur biegnących w pomieszczeniu.

3. Wymiana instalacji elekirycznej
4. Wyposażenie pomieszczeń w oświetlenie zainstalowaniu specjalistycznych szaf i mebli.



5. Zainstalowanie sianowisk ze skanerami i xomputerami,
6. Zainstalowanie osuszaczy i stabilizatorow wilgoiności

Termin wykonania zadania. 01-02-2014 - 30-1 1-2014 r

P zewi dywa ny koszt realizacji zadania. 237 0O0,0O zł
- wnioskowana wysokośc dofinansowania ze srodków MKiDN, 201 000,00 zł
- wkład własny wnioskodawcy: 36 000,00 zł
Do wniosku dołączono Harmonogram realizacji zadania, Preliminarz kosztow całkowitych zadania,
Wskaźniki rezultatu, dokumeniy (Statut, RlK).

2.2 Umowy
Zadanie opisane we wniosku nr 45837l13 uzyskało dofinansowanie w kwocie ,120 000 zł.w związkuz
tYm została złożona aktualizacja wniosku. 45837l13lA1 (załączntk nr 11 do protokołu kontroli)
uwzględniająca mniejszą kwotę dofinansowania MK|DN. Na podstawie wniosku nr 45837l13lA1 z 14-
05,2014 r. została zawarta umowa nr 06407I14/NCK z 11-06-2014 r. (załącznik nr 12 do protokołu
kontroli) pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ktorego na mocy upowaznienia nr
7 zlu 12013 reprezentował Dyrektor Narodowego Centrum Kultury a Ośrodkiem
,,Brama Grodzka - Teatr NN" ktory reprezentuje Pan Tomasz Pietrasiewicz - Dyrektor osrodka
,,Brama Grodzka - Teatr NN".

Zgodnie z § 1 ust, 2 Umowy ,,Zleceniobiorca oświadcza, że na realizację zadania określonego w ust.
1 Pzeznaczy wkład własny w kwocie 30 000,00 zł, i że kwota na ten cel została zabezpieczona pżez
Zleceniobiorcę, Pzez wkład własny rozumie się finansowe środki ujęte w ewidencji księgowej
Zleceniobiorcy wymienione w punkcie Vll, w pozycji 1,1.ał we wniosku o dofinansowanie zadania, Na
etapie realizacji zadania dopuszcza się zmianę źrodeł, z których pochodzi wkład własny
Zleceniobiorcy, "

Zgodnie z § 1 ust. 3 Umowy ,,Zleceniodawca pżyznaje Zleceniobiorcy na realizację zadania, o
ktorym mowa w ust. 1 środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z
Funduszu Promocji KuItury, zwane dalej ,,środkami finansowymi Ministra", w kwocie: 120 000,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł zero gr) z rozdziału,.
- 92195, paragraf, 2440 - 88 8,1 1,00
- 92195, paragraf: 6260 - 31 189,00'
Zgodnie z § 1 ust, 4 Umowy ,,Zleceniobiorca oswiadcza, że całkowity koszt zadania wynosi
150 000,00 zł,"
Zgodnie z § 1 ust. 8 Umowy,,Termin wykonania zadania ustala się od dnia 01 .01.2014 r. do dnia
30.11.2014. Umowa wchodzi wzycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.01,2014
r."

Zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy,,Szczegołowy zakres zadania, w tym w części realizowanejze środkow
finansowych Ministra okreśła ponizsza tabela.

Lp, Nazwa kosztu Koszt
ogółem [w zł

]

Koszty [w zł]z podziałem
na źródła finansowania
dotacja

MKiDN (punkt

Vll. 1.3

wniosku)

wkład
własny

(punkt Vll.
1.1

wniosku)
1 Pzystosowanie pomieszczen na potzeby

realizacji zadania (remont ścian, wymiana
rur kanalizacyjnych, zmiana oświeilenia i
i nstalacji elektrycznej, sanitarnej)

51 000,00 51 000,00 0



/ Zestaw ośwletlen icwy dc remontowanych
pomieszczeń

17 611 00 1 7 6,1 
,1 
,00 0

Zakup mebli (szafa, połka, kzesła, fotele i

stoły) do prowadzenia warsztatow
20 200,00 20 200,00 0

4 Spzęt komputerowy (laptopy komputery

stacjonarne, programy graficzne, skanery,
głosniki)

53 600,00 23 600,00 30 000,00

Osuszacz powietza 3 990,00 3 990,00 0

b Aparat fotog raficzny (l ustzanka cyfrowa z
obiektywem)

3 599,00 3 599,00 0

Razem: 150 000,00 120 000,00 30 000,00

w tym wydatki inwestycyjne 61 ,189,00 31 189,00 30 000,00

w tym wydatki biezące 88 8,11,00 88 B,11 00

Zgodnie z § 5 ust,2 Umowy,,Zleceniobiorca oświadcza,że dysponuje dokumentem stwierdzającym

prawo dysponowania nieruchomością, o którym mowa w ań. 3 pkt 11 Prawa budowlanego (Dz.U z

2013 r., poz. 1409 ze zmianami), czyli tytułem prawnym wynikającym z prawa własnoŚci, użytkowania

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa żeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,

ozewidulącego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych, z zastzeżeniem ust. 3."

Zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy ,,Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczania na maieriałach

reklamowych i informacyjnych dotyczących realizowanego zadania (np.. strony internetowe, plakatY,

publikacje, programy, katalogi, zaproszenia, informacje prasowe), zamieszczenia w nich zapisu:

,,Dofinansowano ze środkow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" oraz logotypu Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dostarczenia ich do Zleceniodawcy (preferowane w wersji

e|ektronicznej na płycie CD) wraz z Rapońem z realizacji zadania, o ktorym mowa w § 9. W
pzypadku zamieszczenia powyższego zapisu na stronie internetowej Zleceniobiorca jest

zobowiązany do utzymania go od momentu podpisania umowy do 90 dni po terminie zakończenia

zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 8, Powyższe materiały mogą byc wykozystane przez

Zlecentodawcę w celach informacyjnych i promocyjnych."

Zgodnie z § 6 ust, 3 Umowy ,,Zleceniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z rapońem z

realizacji zadania dokumentacji fotograficznej na płycie CD |ub DVD. Dokumentacja ta powinna

zawierać zdjęcia pzedstawiające stan pzed rozpoczęciem prac modernizacyjnych, adaptacyjnYch,

budowlanych i remontowych oraz stan po zakończeniu ww, prac, W pzypadku zakupow Wyma§ane

jest sfotografowanie zakupionych spzętow/instrumentów/dzieł sztuki. Wymóg spoządzenia
dokumentacji fotograficznej nie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej, Dokumentacja

fotograficzna może zostac wykozystan a pżez Zleceniodawcę w celach informacYjnYch i

promocyjnych,"
Zgodnie z § 7 ust, 1 Umowy ,,Zleceniobiorca jest zobowiązany do stosowania pzepisow ustawy z

dnia 29 wześnia 1994 r, o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U, z 2013 r., poz. 330 z poŻn. zm,)

oraz prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a W SzczegolnoŚci

środkow finansowych Ministra opatrywania klauzulą,,płatne ze środkow finansowych Mlnistra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego w wysokości zł" dokumentow stanowiących poclstawę roziiczenia

finansowego oraz pzechowywania ich pzez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, W

ktorym zrealizowane było zadanie."
Zgodnie z § 7 ust, 2 Umowy ,,Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zadania

w sposcb umozliwiający identyfikację poszczegolnych wydatkow oraz okresową ocenę wYkonania

zadania pod względem żeczowym ifinansowym."
Zgodnie z § 8 ust. 1 Umowy ,,Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia tnruałoŚci efektow

zadania, w szczegolności popzez finansowanie i utzymanie lnfrastruktury oraz wykozystanie
zakupionego spzętu i innych środkow trwałych (z wyłączeniem dzieł sztuki, ktore są uregulowane w



odrębnYch PzePisach) pzez okres co na.lmniej 3lai od dnia wykonaniazadania, o ktorym mowa w §'1 ust. 8, PżY CzYm nie jest niezgodna z warunkiem utzymania inwestycji wymiana spzętu, ktory z
uwagi na szYbki PostęP technologiczny sia1e się pzestarzały w tym okresie, W pzypadku
niewYkonania umowY, zgodnie z powyższymi warunkami, siosuje się przepisy ustawy o finansach
publicznych dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.''

2.3 Realizacja zadań
Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem, zmiany kwot dotyczących całkowitego
kosztu, kwoty dotacji iwkładu własnego nie wymagały aneksowania umowy.
Celem zadania było:
1. utwozenie stanowisk pracy z komputerami, laptopami iskanerami d|a uczniow istudentow oraz
wszystkich osob chcących kozystać z udostępnionych zasobów archiwalnych.
2, Stwozenie nowego, nieistniejącego dotąd w regionie i kraju miejsca wprowadzającego nowe
standardY, łączącego tradycyjne i nowoczesne sposoby archiwizacji i bezpiecznego udostępniania
zbiorów.
3, UdostęPnienie mozliwie jak największej ilości zasobów na jasnych zasadach kozystania oraz ich
użycia do celow edukacyjnych.
4. Stwozenie infrastrukiury do prowadzenia innowacyjnych warsztatów z edukacji kulturaInej z
wYkozYstaniem negatYwow szklanych, celuloidow_vch. odbitek papierow,vch. prac fotograficznyeh w
oPrawie, albumów z fotografiami, kart pocztowych, archiwalnych drukow, ulotek i innych materiałów,
5. lntegracja i Promocja Środowiska lubelskich fotografow, szczegóInie iych wykozystujących
tradycyjne nazędzia pracy.

2.4 Rozliczenie zadań
20-01.2015 roku do Narodowego Centrum Kultury wpłynął Rapoń Końcowy z wykonania zadania
(załącznik nr 13 do protokołu kontroli).
Wg zaPisow w Raporcie wszystkie zakładane cele oraz wskaźniki zostały osiągnięte,
Rozliczen ie finansowe zadania :

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym: 155 546,29 zł
w tym koszty pokryte z uzyskanych środkow finansowych MKiDN: 12O 000,00 zł
Relacja dotacji do całkowitego kosztu zadania PLAN; 80%
Relacja dotacji do całkowitego kosztu zadaniawYKoNAN lE. 77,1 5%
Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztu:

|.p| Nazwa kosztu usługi lub towaru koszt brutto dotacja MKiDN Wkład własny

1

Pzystosowan ie pom ieszczeń na
potzeby realizacji zadania (remont
ścian, wymiana rur kanalizacyjnych,
zmiana oświetlenia i instalacji
elektrycznej, sanitarnei )

51 000,00 zł 51 000,00 zł 0,00 zł

2
Zestaw oświetleniowy do
remontowanvch pomieszczeń

17 611,00 zł 17 611,00 zł 0,00 zł

Zakup mebli (szafa, połka, kzesła,
foiele i stoły) do prowadzenia
warsztatow

20 200,00 zł 20 200,0a zł 0,00 zł



4

S przęt kom puterowy (laptopy
komputery stac.;onarne, programy
q raficzne. skanerv. qłosni ki)

5B 307,29 zł 23 600 00 zł 34 707,29 zł

5 osuszacz oowietza 3 828,00 zł 3 828 00 zł 000zł

b
Aparat fotograficzny (l ustzanka
cvfrowa z obiektvwem)

4 600 00 zł 3 761.00 zł 839,00 zł

Razem: 155 546,29 zł 120 000,00 zł 35 546,29 zl
w tvm wvdatk inwestvcvine 66 735,29 zł 31 '189,00 zł 35 546,29 zł
w tvm wdatki biezace 88 8'1 1 ,00 zł 88811 00zł 0,00 zł

2,5 Przebieg kontroli
W dniu 18,10,2016 odbyła slę w siedzibie Osrodka ,,Brama Grodzka - Teatr NN" kontrola zadania pod
względem merytorycznym i finansowym.
Podczas kontroli ze strony kontrolowanego podmiotu obecne były następujące osoby;
- Pan Tomasz Pietrasiewicz -Dyrektor lnstytucji;
Okazano dokumenty stanowiące podmiotu i pzekazano kopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem.;
- RlK
- Statut
- NlP
- REGON
- Uchwała Nr 121l98 Zaządu Miasta Lublina w sprawie powołania Dyrektora
- Umowa użyczenia budynku w Lublinie pzy ulicy Grodzkiej 34
Pzedstawiono oryginały dokumentow finansovrych dotyczących rozliczenia środkow MKiDN jak
rowniez wkładu własnego ze zrealizowanego zadania stanowi załącznik nr 14 do protokołu kontroli,
Uzgodniono, ze kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentow finansowych zostaną
dostarczone do siedziby NCK drogą pocztową. Podczas kontroli dokonano wizji lokalnej, sprawdzono
zgodność z wykazem szczegółowej kalkulacji kosztow prac remontowych i zakupu wyposazenia,
Pzedstawiciele Ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN pzekazali płytę CD z dokumentacją fotograficznąi
m erytorycz n ą doĘ czącą zrealizowaneg o zada n ia (załącznik n r 1 5 do proto kołu ko ntroli ),

Kopie dokumentów dotyczących rozliczenia zadania poświadczone za zgodnośc z oryginałem zostały
dostarczone do siedziby Narodowego Centrum Kultury w dniu 25.10^2016r,

W dniu 24.11.2016 r. został wysłany ma|l z prosbą o wyjaśnienienia i uzupełnienie dokumentacji
projektu:

a) umowy do Rachunku nr 412014 z2014-10-27,, Przystosowanie pomieszczeń na potzeby
realizacji zadanla (remont ścian, wymiana rur kanalizacyjnych, zmiana oświetlenia i instalacji
elektrycznej, sanitarnej)

b) wyjaŚnienle doi, roznicy kwoty na faktuze nr FV, 03l11l14 z2O14-11-25 na"Zakup mebIi do
prowadzenia warsztatów (szafa, połka, stół i kzesła, fotele, stoły)" w stosunku do sumy
poszczególnych kwot na dokumentach księgowych "OT" [na dokumentach OT numery
inwentazowe,.715,716,717,718 cena za biurko to 1750 zł, natomiast cena z opisu na
fakturze za jedno biurko to 1725 zł].

c) Zapłala za fakiurę nr FY. CZl2014l11l21527 z 2016-11-26 została dokonana w dniu 2014-11-
26 na podstawie pro formy nr 11411250599 prosimy o pzesłanie kopii powyzszego
dokumentu,



d) pźesłanie dokumentacji pzetargowe.; do faktury nr FV: 249l14lFAzdnia2014,11-28

e) zapłata za fakturę nr FV. FS-35132Bl14:ELPL z 2016-11-2B została dokonana w dniu 2014-

11-28 na podstawie pro formy nr 11479290O4 prosimy o pzesłanie kopii PowYzszego

dokumentu,

f) zapłata za fakturę nr FV: FV. F l0O1287l1Ą z 2016-11-24 została dokonana w dniu 2014-11-21

na podstawie pro formy nr [O],172l14 prosimy o pzesłanie kopii powyzszego dokumentu,

g) w pzekazanej dokumentacji dot. zadania znajduje się dokumentacja przetargowa [znak

pisma ZoC -21t2014l na zakup: 1 szt Monitor Eizo ColorEdge CS230,1 szt Edius 7 PRO, 1

szt Dell E2214H 21,5,, (54,6 cm) 1920x1080 at 60HzDVl-D, VGA 3YPPZG, 2 szl. Komputer

Dell V3900 i3_4.150 4 GB 5o0GB DVD-RW W7PRo64LicW8.1 3YNBD + Zakug został

zrealizowany, została wystawiona pzez zv,tycięzcę postępowania Pzetargowego firmę

ploMARCoM S,C. faktura nr 247l14lFA z dnia 201Ą-11-25 na kwotę 10 445,01 zł brutto

[powyźsza faktura nie widnieje w kosztorysach sprawozdania końcowego zadania], We

Wniosku o vryrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamowienia o

wańości od - do 14000 EURO w pozycji 8 Uzasadnienie wniosku, wpisano: Zakup Spzętu

dofinansowany ze środkow MKiDN -

h) bardzo prosimy o wyjaśnienia dotyczące powyższego postępowania przetargowego sianowi

załącznik nr 16 do protokołu kontroli.

Stosowne wyjaśnienia wraz z uzupełnieniem brakujących dokumentow Ośrodek ,,Brama Grodzka-

Teatr NN" złożyłw dniu 02,12,2016 r. (stanowi załączniknr 17 do protokołu kontroli).

2,6 Ustalenie nieprawidłowości z uwzględnieniem prawdopodobnych przVczYn ich Powstania
brak

2.7 Zakres i skutki nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnYch

brak
lntegratną część niniejszego protokołu kontrolistanowią następujące załączniki:

1.

2.

J.
4.

5.

o.

7,

8,
o

10.

11.
12,
ĄĄlJ.

1Ą.
,15.

,16.

ll.

zawiadomienie o kontroli

Upoważnienie nr 1512016 dla
Upowaznienie nr 1512016 dla
Upowaznienie nr 1512O16 dla

Upoważnienie nr 15/2016 dla

Odpis pełny z Rejestru lnstytucji Kultury

Zaświadczen ie o n u meze identyfikacyj nym REGO N

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NlP

Staiut Ośrodka ,,Brama Grodzka - Teatr NN"

Wniosek o dotację nr,.45837l13
Aktualizacja wniosku nr,. 45837 l 13l A1

Umowa nr 06407II /NCK z 11-06-2014 r,

Raport Końcowy z wykonania zadarlia
Do ku m e nty f i n a nsowe d oiyczące r ozliczenia zad a n i a

Dokumentacja na CD
Mail NCK do podmiotu z dnia25.10.2016 r.

Wyjaśnienia Ośrodka ,,Brama Grodzka - Teatr NN" złożone w dniu 02J22016 r

Dyrektor ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN Pan Tomasz Pietrasiewicz został poinformowany o

pzysługującym z mocy Zaządzenia Nr 54t2016 Dyrektora Narodowego Centrum Kultury z dnia

20.o7,2016 r. w sprawie szczegołowych zasad i trybu pzeprowadzania kontroli Prawie do:



- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżen na piśmie organowi zażądzającemu kontrolę W terminie 7

dni od dnla otzymania protokołu kontroli w mysl §3 ww Procedury stanowiącej załącznik do

Zaządzenia nr 5412016 Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

- odmowie podpisania nowego proiokołu kontrolr i złożeniu w ciągu 7 dni od dnia jego otzymania,

organowi zaządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienia tej odmowy w myśl §3 ww. Procedur.

Protokoł niniejszy spoządzono w dwoch jednobrzmiących egzempIazach po jednym dla

Kontrolowanego i Kontrol ującego.

Pzeprowadzenie kontroli odnotowano w ksiązce ewidencji kontrolijednostki pod poz.25

Warszawa, dnia .,.....,, , 2016 r.

Załączniki do protokołu kontroli dołączono do egzemplaza Narodowego Centrum Kultury

Podpisvosóh r|okonuiących kontrolę oraz osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu.
l,t:',i 

- 1 ł-::*,

W związku z odmową podpisania protokołu, niniejszym oświadczam, iż zostałam/em pouczonY

o trybie podpisywania i odmowy podpisania protokołu oraz składania W tYm zakresie
wyjaśnień, zgodnie z ww. Procedurami,


