1

Katowice,  14  stycznia 2010 r.

KN. 0913-62/09/10
Pan
Roman Miruk - Mirski
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”
w Rybniku


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 późń. zm.),
- art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późń. 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.),
- Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 528/248/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2009r., 

pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Pana Ośrodku w Rybniku, w zakresie 5% wydatków za 2009r. Ustalenia kontroli przedstawiono 
w protokole podpisanym w dniu 16.12.2009 r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Naruszenie art. 47 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych r. (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późń. zm.) oraz § 5 ust. 1 i 2 Procedur kontroli finansowej w RODNiIP WOM w Rybniku w zakresie przeprowadzania wstępnej kontroli dowodów księgowych, polegające na wcześniejszym uregulowaniu faktury, tj. przed datą jej sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, legalności, celowości i gospodarności oraz zatwierdzenia do wypłaty,
	- pkt 2.2 str. 9 protokołu z kontroli;

2. Naruszenie art. 648 § 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) przez niezawarcie z Wykonawcą rozbiórki budynku gospodarczego, Firmą Edward Łata Usługi remontowo-budowlane, umowy pisemnej. Przyczyną takiego stanu było przyjęcie wewnętrznych uregulowań zasady pisemności umów od kwoty 30.000,00 zł, niemniej jednak regulacje wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego, który przewiduje formę pisemną umowy na roboty budowlane,
	- pkt 2.1 str. 5 protokołu z kontroli.

Mając na względzie powyższe nieprawidłowości zalecam:

1.	Zwiększyć nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o finansach publicznych (obecnie Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240) oraz wewnętrznych procedur obowiązujących w Ośrodku.

2.1.	Zawierać umowy o roboty budowlane w formie pisemnej oraz zaktualizować § 10 Regulaminu udzielania zamówień w RODNiIP WOM w Rybniku, do których nie stosuje się  ustawy Prawo zamówień publicznych, mając na uwadze przepisy obowiązujące w tym zakresie. 

2.2.	Rozważyć dla celów dowodowych oraz dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia obniżenie kwoty, od której wymagana jest forma pisemna umowy.


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

