Katowice,  10.11.2010 r. 

KNZK.0913- 55/10

						Pani 
						Joanna Niestrój – Ostrowska 
						Dyrektor
						Szpitala Chorób 
Płuc im. Św. Józefa
w Pilchowicach
				

				                        Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie
- art. 41 ust. 1 i 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. 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 instytucjonalnej wydziałów, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych oraz innych podmiotów stanowiącego załącznik do uchwały nr 725/363/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r., pracownik tut. Urzędu przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Panią Szpitalu w zakresie 5% wydatków za rok 2009. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 18 października 2010 r. 
Stwierdzono naruszenie art. 21 ust. 1 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1999 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) poprzez dokonanie wpłaty na PFRON za miesiąc lipiec 2009 r., której termin płatności przypadał do dnia 20 sierpnia 2009 r., w dwóch ratach, tj. I rata w wysokości 1 099,00 zł w dniu 18 sierpnia 2009 r. oraz II rata w wysokości 1 315,00 zł w dniu 21 września 2009 r., tj. z opóźnieniem 32 dni,
				- pkt. II.2.b str. 3 protokołu kontroli;


Mając na względzie powyższe zalecam terminowo regulować zobowiązania.

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

Jednocześnie informuję, że opisana nieprawidłowość wskazuje na naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 14 pkt. 5 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 powyższym zostanie skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, do którego dołączone zostaną wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli.





