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							w Jastrzębiu Zdroju


				Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 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 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)
- Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały                           nr 528/248/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.03.2009r.,
pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanej przez Panią Jednostce w zakresie kontroli 5% wydatków w 2009 r. oraz prawidłowości wykorzystania dotacji    w 2008 r. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli.
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych, tj.:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.        z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.):
- art. 32 ust. 3 poprzez nieprawidłowe oszacowanie wartości zamówień publicznych, polegające na nieuzwzględnieniu w nich wartości zamówień uzupełniających, których udzielenie zamawiający dopuścił, zamieszczając odpowiednie zapisy w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia. Powyższe dotyczyło postępowań o zamówienie publiczne na modernizację       i adaptację pomieszczeń po kuchni szpitalnej oraz zamówienia na wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów Szpitala,
		- pkt 3 str. 12 i 16  protokołu kontroli;
- art. 36 ust. 4 i 5 ustawy poprzez zamieszczenie w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, dotyczących robót budowlanych, dostaw i usług, zapisu wprowadzającego zakaz powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom, w sytuacji braku udokumentowania, iż w przedmiotowych

postępowaniach zachodziły okoliczności dopuszczające ww. ograniczenie ze względu na specyfikę zamówień, co jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji, wskazaną w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy,
			- pkt 3 str. 12, 16, 21 protokołu kontroli;


- art. 42 ust. 1 ustawy poprzez niedochowanie terminu zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie na modernizację i adaptację pomieszczeń po kuchni szpitalnej w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w dniu 7.08.2009 r., natomiast specyfikacja istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego została zamieszczona w dniu 8.08.2009 r.,
	- pkt 3 str. 15 i 16 protokołu kontroli;

b) przepisu § 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r.   w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 11, poz. 1154) poprzez podanie w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego terminu ustalenia wartości zamówienia, niezgodnego ze stanem faktycznym. W protokole podano, że wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.07.2009r. w sytuacji, gdy pracownik dokonał tej czynności w dniu 15.06.2009 r.,
	- pkt 3 str. 11 protokołu kontroli;

2. Naruszenie zapisów umowy dotacji nr 646/ZD/2008 z dnia 22.04.2008r. poprzez wykorzystanie środków dotacji przeznaczonej na remonty inwestycyjne na zakup ławek      (w cenie 230,00zł/szt.) i mat łazienkowych (w cenie 383,00zł/szt.) o łącznej wartości 2.337,52zł. Zakupione wyposażenie, nie stanowiące środków trwałych, nie mogło zostać sfinansowane ze środków dotacji, tym samym dotacja została wykorzystana w nadmiernej wysokości,
		- pkt 1.1. str. 6 protokołu kontroli;

3. Zakwalifikowanie w 2008r. remontów o wartości 84.552,78zł wykonanych ze środków dotacji na inwestycje (umowa nr 646/ZD/2008 z dnia 22.04.2008r oraz nr 1222/ZD/2008       z dnia 24.06.2008r.) do remontów bieżących i przekwalifikowanie ich na inwestycyjne dopiero w grudniu 2009r., co zniekształciło wynik finansowy jednostki za rok 2008,
		- pkt 1.1. str.6, oraz 1.2. str. 9 protokołu kontroli.

Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:

1. Zamówień publicznych udzielać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi.
2. Dokonać zwrotu dotacji w części wydatkowanej w nadmiernej wysokości

Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, że nieprawidłowości opisane w punkcie 1a), poz. 2 noszą znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w:
- art. 17 ust. 1 pkt 3 odnośnie punktu 1a), poz. 2
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.
Odnośnie punktu 2 informujemy, że zostanie wydana decyzja w sprawie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

 



