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Gdansk, dnia � pazdziernika 2019 r. 

Pani 
Katarzyna Kulikowska 
Dyrektor 
Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego 
im. Teodory i lzydora Gulgowskich 
we Wdzydzach Kiszewskich 
ul. T. i I. Gulgowskich 68 
83-406 Wdzydze

WYST,l\PIENIE POKONTROLNE 

opracowane na podstawie ustalen kontroli planowej przeprowadzonej przez pracownik6w Urz�du 
Marszalkowskiego Wojew6dztwa Pomorskiego w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym 
im. Teodory i lzydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, ul. T. I I. Gulgowskich 68, 83-406 
Wdzydze (dalej jako Muzeum) w dniach od 16 lipca 2019 r. do 26 lipca 2019 r. 

1. Podstawa prawna:

§ 15 ,, lnstrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu
Wewn�trznego (DAK)" w jednostkach organizacyjnych Wojew6dztwa Pomorskiego oraz innych
jednostkach otrzymujqcych srodki finansowe z budzetu Wojew6dztwa Pomorskiego, stanowiqcej
zalqcznik nr 1 do Uchwaly nr 224/215/17 Zarzqdu Wojew6dztwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r.,
zmienionej Uchwalq nr 1056/370/18 Zarzqdu Wojew6dztwa Pomorskiego z dnia 9 pazdziernika 2018 r.

2. Ocena kontrolowanej dzialalnosci:

W okresie obj�tym kontrolq, tj. w 2018 roku w Muzeum wydatki publiczne byly dokonywane w spos6b 
celowy i oszcz�dny z zachowaniem zasad, o kt6rych mowa w art. 44 ustawy o finansach publicznych. 
Kontrola dowod6w ksi�gowych w zakresie efektywnosci, celowosci, gospodarnosci i legalnosci 
ponoszonych wydatk6w prowadzona byla zgodnie z procedurami wewn�trznymi. 

Gospodark� kasowq prowadzono zgodnie z procedurami wewn�trznymi. Operacje kasowe byly 
potwierdzane dowodami kasowymi, sporzqdzano raporty kasowe. Parki przeprowadzHy inwentaryzacj� 
kasy na ostatni dzien roku obrotowego 2018. Osoba pelniqca w Muzeum funkcje kasjera przyj�la 
na siebie pelnq odpowiedzialnosc za powierzone mienie oraz stan got6wki w kasie. W przedmiotowym 
obszarze stwierdzono uchybienie opisane w pkt 3 lit. A niniejszego Wystqpienia. 

Zam6wien publicznych udzielano zgodnie z ustawq Prawo zam6wien publicznych, a w przypadku 
zam6wier'l o wartosci nieprzekraczajqcej 30 000 euro netto - zgodnie z uregulowaniami wewn�trznymi. 

W wyniku weryfikacji kontroli zarzqdczej w obszarze informacja i komunikacja stwierdzono, ze 
zapewniono narz�dzia niezb�dne do prawidlowego i efektywnego przeplywu informacji w obr�bie 
struktury organizacyjnej i poza niq, za wyjqtkiem kompletnosci wszystkich element6w, kt6re powinna 
zawierac strona podmiotowej BIP. Powyzsze opisano w punkcie 3 lit. B niniejszego Wystqpienia. 

Urz9d Marszalkowski Wojew6dztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk 
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: info@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu 
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