			Katowice, dnia  09.01.2008 r.

KN.0913 - 60/07

				
			Pan
				Krystian Oleszczyk
				Dyrektor
				SP ZOZ ,,Repty”
				Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
				im. gen. Jerzego Ziętka
				w Tarnowskich Górach


		Wystąpienie pokontrolne


	 Na podstawie:
-	art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.),
-	art. 67 ust. 2 i 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991  r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),
-	art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.    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 września  2007 r.

pracownicy w/w Urzędu przeprowadzili kontrolę w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji ,,Repty” w Tarnowskich Górach w zakresie gospodarki finansowej 
za 2006 r. oraz 5 % wydatków za lata 2006 - 2007. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 11.12.2007 r. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:
	
	1. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 	publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), a w szczególności:

1) art. 32 ust. 2 poprzez podzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji projektu modernizacji Szpitala w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego/Mechanizmu Finansowego EOG i zlecenie wykonania dokumentacji projektowej 4 Firmom:
 a) AJW Pracownia Projektowa z/s w Tarnowskich Górach – wartość usługi wykonania projektu przebudowy  gabinetów diagnostyczno – zabiegowych wynosiła 20.680,00 zł netto; ponadto Firmie tej zlecono wykonanie innych projektów budowlanych i wykonawczych, tj.: 
* instalacji wentylacji i ogrzewania dla magazynu trucizn oraz klimatyzacji dla magazynu odpadów medycznych - kwota netto 2.970,00 zł,
		* instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej wraz z przedmiarami dla pomieszczeń brudowników i pomieszczeń sanitarnych - kwota netto 5.830,00 zł,
		*  instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń mycia i dezynfekcji wózków transportowych - kwota netto 3.900,00 zł;
		b) ARCHEZ Projektowanie – Usługi – Doradztwo Tarnowskie Góry –wykonanie dokumentacji projektowej w pełnej problematyce adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych  - 			wartość usługi wynosiła 23.000,00 zł netto,
c) BASENY KĄPIELOWE Biuro Budowy, Projektów i Doradztwa Gliwice na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji małych, żelbetowych basenów kąpielowych wraz z torem wodnym – wartość usługi wynosiła 22.900,00 zł netto,
		d) ,,EL-POZ” S.C. w Zabrzu na wykonanie wielobranżowego opracowania modernizacji oddziałów szpitalnych – wartość usługi wynosiła 22.200,00 zł netto.
	Łączna wartość wykonanych projektów wynosiła 101.480,00 zł;
		   2) art. 35 ust.1 tj. ustalenie wartości zamówienia  na usługę sprzątania na ponad 5 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania. Zgodnie z wymienionym artykułem jeżeli przedmiotem  
                  zamówienia są dostawy lub usługi ustalenia wartości dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania;

3) art. 144 ust. 1 poprzez:
a) wprowadzenie Aneksem nr 2 z dnia 16.08.2005 r. zmian do umowy nr 161/W/2003 zawartej w  dniu 20.06.2003 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym ,,HYDROMACH”  Sp. z o.o w Warszawie w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, polegających na zmianie parametrów i koniecznych rozwiązań technicznych w stosunku do SIWZ. Wykonanie części robót modernizacyjnych w miesiącach luty i lipiec 2006 r. ogółem na kwotę 698.084,00 zł, podczas gdy umowa obowiązywała 
do dnia 22.12.2005 r. Roboty te objęte były harmonogramem dołączonym do w/w umowy;
b) dokonanie zmian postanowień zawartej umowy nr 68/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. z Firmą SOGAMA z/s w Gliwicach na kompleksową obsługę w zakresie utrzymania czystości 
i porządku, polegającej na  zwiększeniu powierzchni podlegającej sprzątaniu, wprowadzeniu dodatkowych dyżurów w ilości 222 godzin miesięcznie, dwukrotne przedłużenie okresu obowiązywania umowy – łącznie o 6 miesięcy (wartość świadczonych usług w tym okresie wynosiła 338.123,00 zł);
 c) dokonanie zmian postanowień zawartej umowy  nr 17/2004 z dnia 1 stycznia 2004 r. z Firmą NIRO z/s w Lubinie na  świadczenie  usługi żywienia zbiorowego na rzecz Zleceniodawcy, prowadzącego 560-cio łóżkowy Szpital, polegającej na przedłużeniu terminu wykonania zamówienia o 3 miesiące (wartość świadczonych usług w tym okresie wynosiła  582.742,58 zł);

4)  art. 151 ust. 1 poprzez niedokonanie zwrotu 70 %  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwotę 18.187,55 zł wniesionego przez firmę MERCOR S.A. z/s w Gdańsku, który wykonał w 2006 r. obudowę i oddymianie klatek schodowych w budynkach ,,B”, ,,C” i ,,D” Centrum. W/w kwota winna być zwrócona Wykonawcy w dniu 30 lipca 2006 r., 
tj. w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót – zgodnie z treścią wymienionego przepisu;
	- pkt  5.2, 5.3, 5.4, 5.6.1,5.7. str. 12 – 24 protokołu kontroli;
   
 	        2. Niezastosowanie się do postanowień Zarządu Województwa Śląskiego określonych w Uchwale Nr 1399/85/II/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania,   
                          wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj.:

	       - brak zgody Zarządu Województwa Śląskiego na likwidację urządzenia intensywnego nadzoru o wartości początkowej 94.217,00 zł odpisanego z ewidencji księgowej na podstawie 
                          dowodu  LT 19/06 z dnia 30.06.2006 r.,
                         - brak opinii Rady Społecznej wyrażonych w formie uchwał na likwidację n/w środków trwałych: kserokopiarka – wartość początkowa 7.992,00 zł, kserokopiarka – wartość początkowa    
                          9.871,00 zł, aparat do EKG – wartość początkowa 1.245,00 zł, kocioł parowy – wartość początkowa 3.131,00 zł, bemar wolnostojący – wartość początkowa 5.034,00 zł, zestaw 
                          komputerowy – wartość początkowa 2.639,00 zł, zestaw komputerowy – wartość początkowa 4.528,00 zł, zestaw komputerowy – wartość początkowa 3.667,99 zł odpisanych 
                          na podstawie dowodów likwidacji LT 11-14, 21, 23, 24 i  protokołów likwidacji sporządzonych w dniach 1 i 21.06.2006 r.,
                         - brak zgody Zarządu Województwa Śląskiego na zawarcie w dniu 3.08.2005 r. umowy najmu lokalu użytkowego z firmą Scandinavian OrthopaedicLaboratory Polska Spółka z o.o. z/s
                         w Łodzi na działalność produkcyjną w zakresie indywidualnego sprzętu ortopedycznego i sprzedaż tych produktów,
      - pkt 3.1, 3.6  str. 7, 9,10 protokołu kontroli;

3. Niedokonanie aktualizacji obowiązującego w Centrum Regulaminu Kontroli Wewnętrznej wprowadzonego zarządzeniem Nr 17/2003 Dyrektora z dnia 30.05.2003 r. w oparciu 
o ustawę z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- pkt 4.2 str. 11 protokołu kontroli.

	
	Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:

1. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) przy realizacji dostaw i usług;

2. Gospodarkę mieniem prowadzić zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Województwa Śląskiego w uchwale  Nr 1399/85/II/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

3. Dokonać aktualizacji stosowanego w Centrum Regulaminu kontroli wewnętrznej w oparciu o ustawę z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).


		Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń proszę złożyć 	do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

		Jednocześnie informuję, że  opisane w punkcie 1 ppkt 1) i 3)  	nieprawidłowości stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust. 1 pkt 2a  w zakresie 
                           pkt-u 1 ppkt 1) oraz art. 17 ust. 6 w zakresie pkt-u 1 ppkt 3) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 	dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r.
                           Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),  w związku z czym zostanie skierowane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie o naruszeniu  dyscypliny finansów publicznych.


