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Katowice, dnia  23.12.2009 r.

	KN.0913 – 55/2009
							
					Pani
									Agata Tańska
									Dyrektor  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących 
i Słabosłyszących	
w Raciborzu

Wystąpienie pokontrolne
Na podstawie:
–	 art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
–	 art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
–	 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 528/248/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2009 r., 

pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanej przez Panią jednostce w zakresie gospodarki finansowej za 2008 r. oraz 5 % wydatków za lata 2008 i 2009. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 04.12.2009 r. 

Stwierdzono następujące uchybienia:
	W wydanych w 2008 r. przez Dyrektora SOSWNiS ośmiu decyzjach w sprawie umorzenia wierzytelności za wyżywienie wychowanków na kwotę ogółem 11.240,64 zł należności głównej, brak było wskazania czy umarzana kwota stanowi całość czy część wierzytelności dłużnika (lub przynajmniej jakiego okresu dotyczy umarzana wierzytelność). Stosownie do zasad i trybu umarzania wierzytelności określonych Uchwałą Nr III/8/5/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16.05.2007 r., w określonych przypadkach należność przypadająca od danego dłużnika może zostać umorzona w całości lub w części,


- pkt II. 3.2 str. 11 - 12 protokołu kontroli;
 

	Brak pisemnego rozstrzygnięcia w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej dotyczącej jednego z wychowanków, o czym stanowi § 1 pkt 1 Uchwały Nr III/8/5/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16.05.2007 r. Z dokumentacji sprawy wynika, że opiekun wychowanka złożył dwa wnioski o rozłożenie zaległości w opłatach na raty i tak je uiszczał,


- pkt II. 3.2 str. 12 protokołu kontroli;

	W aktach sprawy dotyczących jednej z wychowanek brak jest wniosku rodzica lub opiekuna prawnego w sprawie o zmniejszenie odpłatności za żywienie córki, co wymagane jest postanowieniami pkt 2 lit. j) w związku z pkt 2 lit. f) obowiązujących w Ośrodku „Procedur ściągalności opłat za żywienie wychowanków SOSWNiS”. Zmniejszenie odpłatności za żywienie wychowanki nastąpiło na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka,


- pkt II. 3.2 str. 12 protokołu kontroli.



Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam przestrzegać postanowień Uchwały Nr III/8/5/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16.05.2007 r. oraz procedur wewnętrznych w zakresie ściągalności opłat za żywienie wychowanków.


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








