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Katowice, 13.10.2010r.
KNZK. 0913 – 43/10

Pani
Jadwiga Trzetrzelewska
Dyrektor
Ośrodka Terapii Nerwic 
dla Dzieci i Młodzieży 
w Orzeszu

Wystąpienie pokontrolne
Na podstawie: 	
	art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm),

- Regulaminu kontroli instytucjonalnej przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wprowadzonego Uchwałą 
nr 725/363/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego  z dnia 1 kwietnia 2010 r.,

pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Panią Ośrodku w zakresie 5% wydatków za 2009 r. Ustalenia kontroli zostały przedstawione 
w protokole kontroli podpisanym w dniu 08.09.2010 r.				
Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Nieterminowe regulowanie zobowiązań, czym naruszono przepisy 
art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), a obecnie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Opóźnienia w zapłacie zobowiązań wynoszące od 1 do 12 dni stwierdzono w 7 przypadkach na 59 objętych kontrolą. Kontrahenci nie naliczyli odsetek z tytułu nieterminowych zapłat,
pkt II.1.2 str. 3 protokołu kontroli;

Błędne sporządzenie za miesiące I, II i III 2003 r. raportów rozliczeniowych ZUS RCA, co skutkowało zapłatą w dniu 29.04.2009 r. kwoty 66,76 zł z tytułu wymierzenia płatnikowi przez ZUS dodatkowej opłaty, na podstawie art. 47 ust. 10 c i 10e ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). Za błędne sporządzenie raportów odpowiada były Dyrektor oraz były Główny Księgowy,
				pkt II.1.3. str. 4 protokołu kontroli;

Niezamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w BZP  niezwłocznie po zawarciu umowy, czym naruszono art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Umowę nr 10/2009 na dostawę oleju opałowego z wykonawcą zamówienia, podpisano w dniu 7.01.2010 r., natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono dopiero w dniu 27.08.2010 r. 
				pkt II.2.3. str. 7 protokołu kontroli;

Funkcjonowanie w podstawie prawnej Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw 
i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. z 1991 r. Nr 40, poz. 174 z późn. zm.), które zostało uchylone z dniem 1.01.2001 r. 
					pkt I.1 str. 2 protokołu kontroli.

Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:
Regulować zobowiązania finansowe w terminach ich wymagalności.
	Przestrzegać przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
	Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy.
	Dostosować uregulowania wewnętrzne do obowiązujących przepisów prawa.



Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowego zalecenia pokontrolnego proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 






