						Katowice, dnia 23.10.2007r.


		KN. 0913 - 55/2007



						Pan
						Wiktor Zajączkowski

								Prezes Zarządu 
								Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego 
								Pogotowia Ratunkowego 
     						w Katowicach


   					Wystąpienie pokontrolne

			Na podstawie:
§	§ 7 umowy Nr 281/PR/2006 z dnia 15.02.2006r. zawartej przez Województwo Śląskie,
§	Uchwały nr 1774/96/III/2007 z dnia 28.09.2007r. Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

pracownik Wydziału Kontroli tutejszego Urzędu Marszałkowskiego przeprowadził kontrolę w reprezentowanym przez Pana Wojewódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w zakresie zamówienia publicznego  na  zakup łodzi  pneumatyczne j udzielonego  w  październiku 2006 roku.
Protokół z ustaleniami kontroli podpisano w dniu 04.10.2007r.
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niezłożenie przez osoby wykonujące w przedmiotowym postępowaniu czynności po stronie zamawiającego pisemnych oświadczeń o braku lub o istnieniu okoliczności wymienionych 
w artykule 17 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), czym naruszono przepisy ust. 2 w/w artykułu,

		– pkt II.3 str 3 protokołu kontroli;

2. Zawarcie umowy w terminie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o dokonaniu wyboru oferty, czym naruszono przepisy art. 94, ust. 1 w/w ustawy, 

		– pkt II.5 str 4 protokołu kontroli;

3. Niesporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania zgodnie z obowiązującym wzorem, czym naruszono przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 87, poz. 606),

		– pkt II.4 str 4 protokołu kontroli.

		W związku z powyższym zalecam przestrzegać przy realizowaniu wydatków opłacanych ze środków samorządu województwa przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie zamówień publicznych.
		Sprawozdanie o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

		Opisana w punkcie 1 nieprawidłowość stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych – określone w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) w związku z czym zostanie skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych wraz z przekazanymi w trakcie kontroli wyjaśnieniami.
				Jednocześnie w celu skompletowania w/w zawiadomienia proszę o złożenie wraz ze sprawozdaniem pisemnej informacji czy dokonane naruszenie dyscypliny finansów 			     publicznych jest przedmiotem postępowania karnego, postępowania w sprawie o wykroczenie, postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.


