								Katowice, dnia  10.12.2007r.

		
		KN 0913-54/07

								
								Pan
								Robert Urbańczyk
								Dyrektor
								Wojewódzkiego Szpitala
								Specjalistycznego Nr 4
								w Bytomiu


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 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 18, poz. 89),
		- art. 187 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
		- § 10 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 1774/96/III/2007 Zarządu Województwa 			Śląskiego z dnia 28.09.2007r.,
	Pracownicy w/w Urzędu przeprowadzili kontrolę w kierowanym przez Pana Szpitalu w zakresie gospodarki finansowej za 2006r. oraz 5% wydatków 2006-2007r.
	Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 09.11.2007r.
			Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieopłacenie składek PFRON za miesiąc grudzień 2006r. oraz za okres od stycznia do sierpnia 2007r., czym naruszono art.21 ustawy z dnia 27.08.1997r. (Dz. U. Nr 123, poz.776 
z poźn. zm.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

				- pkt 4.2. str. 9,
				- pkt 7.2. str. 18 i 19 protokołu kontroli;

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, co spowodowało zapłatę odsetek   w wysokości jak niżej:
- w 2006r. była to wartość –   1.323,44zł,
		- w 2007r. była to wartość – 21.400,88zł,
		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 2 ppkt 3 str. 8,
				- pkt 7.2. str.19 protokołu kontroli;
	
3. Niepłacenie należnych Urzędowi Marszałkowskiemu rat pożyczek wymagalnych w miesiącach czerwcu i wrześniu 2007r., zaległość dotyczy dwóch kolejnych rat trzech pożyczek 
oraz jednej raty z czwartej pożyczki, co spowodowało naruszenie §3 pkt 1 umowy,
		
				- pkt 4.2.1. do 4.2.5., str 11-15 protokołu kontroli.
	
			Mając na względzie powyższe zalecam terminowo regulować zobowiązania.

	Jednocześnie informuję, że nieprawidłowości opisane w punktach 1       i 2 niniejszego wystąpienia stanowią naruszenie art. 14 pkt 5 oraz 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).
		W związku z powyższym skierowane zostanie zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

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






