Katowice, dnia 04.09.2007r.



	KN. 0913 - 44/07


						Pan
						Marek Jeremicz
								Dyrektor
	Samodzielnego Publicznego 			
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
								Rejonowego Pogotowia
								Ratunkowego
								w Sosnowcu


						Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie:
	-art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
- art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póź. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz 1097),
	- art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 1393/174/II/2004 z dnia 12 sierpnia 2004r. Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z późn. zm.,
	
	   pracownicy w/w Urzędu przeprowadzili kontrolę w kierowanym przez Pana Pogotowiu w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej za 2006r. oraz  5% wydatków 2006-2007r.
	   Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu10.08.2007r.
	   Stwierdzono nieterminowe opłacanie w 2006r podatku od nieruchomości położonych w Będzinie i Dąbrowie Górniczej, na których działalność prowadzą Stacje Pogotowia, co spowodowało   
               zapłatę odsetek w wysokości 856,00zł oraz kosztów upomnienia w wysokości 17,80zł, czym naruszono art.35 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
               poz. 2104 z późn. zm.),
			- pkt 4.2. str. 11 protokołu kontroli.

	    Mając na względzie powyższe zalecam terminowo regulować zobowiązania.
	    Jednocześnie informuję, że nieprawidłowość ta stanowi naruszenie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 
                z 2005r. Nr 14, poz. 114).

	    Sprawozdanie o realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.









