Katowice, dnia  23.12.2010 r.


	KNZK.0913 – 67/2010
						
	
					Pani
									Cecylia Gasz-Płońska
									Dyrektor
Instytucji Filmowej „Silesia-Film”	
w Katowicach



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.),

–	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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią jednostce w zakresie 5 % wydatków za 2009 r. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 26.11.2010 r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:
	Brak opracowania aktualizacji zakładowego planu kont obowiązującego w jednostce, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Odpowiedzialnym za ustalenie i aktualizację dokumentacji jest kierownik jednostki, co wynika z przepisów art. 10 ust. 2 ww. ustawy,


- pkt II.1.1 str. 3 protokołu kontroli.

	Nieprawidłowe sporządzenie protokołu postępowania oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przesłanego do publikacji w BZP, poprzez  zamieszczenie w ww. dokumentach informacji o dacie udzielenia zamówienia wykonawcy niezgodnej z faktyczną datą podpisanej umowy, co dotyczyło spraw: 

	zakupu projektora cyfrowego wraz z niezbędnym osprzętem – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa 16/D/09). W zatwierdzonym protokole postępowania i ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia wpisano datę udzielenia zamówienia – 

28.10.2009 r., natomiast na podpisanej przez obie strony umowie widnieje data 21.10.2009 r.,
- pkt II.2.1 str. 6 - 7 protokołu kontroli;

	rozbudowy systemu montażu obrazu i dźwięku filmowego – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa 04/D/09). W zatwierdzonym protokole postępowania i ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia przesłanym do publikacji w BZP wpisano datę udzielenia zamówienia – 24.06.2009 r., na umowie widnieje data 24.06.2009 r., natomiast wykonawca podpisał umowę w dacie 25.06.2009 r.

Powyższe naruszało przepisy § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154) oraz art. 95 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.),
- pkt II.2.2 str. 8 - 9 protokołu kontroli.




Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:

1. Zaktualizować i wprowadzić do stosowania zakładowy plan kont, mając na uwadze przepisy ustawy o rachunkowości;
2. Przestrzegać przepisów dotyczących zamówień publicznych.

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




