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Katowice, 19  stycznia 2011 r.

KNZK. 0913-66/10
Pan
Sławomir Sito 
Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Gorzycach 


	
	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. 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 1.04.2010 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanym przez Pana Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach, w zakresie 5% wydatków za 2009 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 8 grudnia 2010 r.
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W zakresie zamówień publicznych:
Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę miału energetycznego, za który w 2009 r. zapłacono Centrali Zbytu Węgla „WĘGLOZBYT” łącznie 87.847,76 zł brutto oraz firmie  P.U.H. STANPOL-EX Eksport-Import z Mysłowic łącznie 101.625,51 zł brutto, czym naruszono art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp- Dz. U. 2007 r. nr 23 poz. 1655 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
		- pkt 2.1. str. 11, pkt 2.4. str. 25 protokołu kontroli;

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa oczyszczalni ścieków”, realizowanej przez Firmę Usługowo – Transportową Obsługa Oczyszczalni Lech Krawiec”:

a)	zaniechanie zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o trybie udzielenia zamówienia, sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, terminie związania ofertą, pouczenia o środkach ochrony prawnej, czym naruszono art. 36 ust. 1 pkt 2, 7, 9, 17 Pzp, 
	  		- pkt 2.2. str. 19 protokołu  kontroli;

b)	zawarcie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji, że brak w składanych przez wykonawców ofertach referencji lub zaświadczeń potwierdzających wykonanie w okresie ostatnich trzech lat zamówień porównywalnych z zakresem będącym przedmiotem przetargu spowoduje odrzucenie oferty, czym naruszono art. 26 ust. 3 Pzp,
	  		- pkt 2.2. str. 19 protokołu  kontroli;

c)	zaniechanie zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat wadium, czym naruszono art. 41 pkt 8 Pzp, 
	  	  	  - pkt 2.2. str. 20 protokołu  kontroli;

d)	zaniechanie podania w protokole postępowania sposobu ustalenia wartości zamówienia, czym naruszono § 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 r. nr 188 poz. 1154 z późn. zm.),
	  		- pkt 2.2. str. 21 protokołu  kontroli;

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja pawilonu odwykowego WOLOiZOL w Gorzycach poprzez wykonanie II (końcowego) etapu budowy przychodni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w prześwicie pod przewiązką”:

zaniechanie zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat wadium, czym naruszono art. 41 pkt 8 Pzp,
		- pkt 2.3. str. 22 protokołu kontroli;

b) 	zaniechanie zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji       o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, czym naruszono art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp,
					- pkt 2.3. str. 22 protokołu kontroli;

zaniechanie zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, czym naruszono art. 95 ust. 1 Pzp,
			- pkt 2.3. str 23 protokołu kontroli;

d)	niezłożenie przez zawiadamiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty -Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa – oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania (druk ZP-11), czym naruszono  art. 17 ust. 2 Pzp,
					- pkt 2.3. str. 24 protokołu kontroli;

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja pawilonu odwykowego WOLOiZOL w Gorzycach poprzez wykonanie II (końcowego) etapu budowy przychodni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w prześwicie pod przewiązką – roboty dodatkowe”:

niezłożenie przez osoby uczestniczące w postępowaniu oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania (druk ZP-11), czym naruszono  art. 17 ust. 2 Pzp,
	- pkt 2.3. str. 25 protokołu kontroli;

zaniechanie zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, czym naruszono art. 95 ust. 1 Pzp,
					- pkt 2.3. str. 25 protokołu kontroli;

W zakresie finansów publicznych:
1. Brak określenia procedur udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających równowartości kwoty 14.000 euro, co jest niezgodne z art. 47 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), 
	  	- pkt 2. str. 10 protokołu  kontroli;

Wyrażenie zgody na sposób zapłaty w formie zaliczek za dostarczany w okresie styczeń-marzec 2009 r. przez Centralę Zbytu Węgla „WĘGLOZBYT” miał energetyczny, czym naruszono art. 35 ust. 3 i 4 ww. ustawy. Ustawa Prawo zamówień publicznych możliwość zapłaty w formie zaliczek wprowadziła nowelizacją z dnia 5 listopada 2009 r. (art. 151a), która obowiązuje od dnia 22.12.2009 r.,
		- pkt 2.1. str. 14 protokołu  kontroli;

Zaniechanie przeprowadzania w jednostce kontroli finansowej w zakresie dotyczącym zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych na miał energetyczny, dostarczany przez Centralę Zbytu Węgla „WĘGLOZBYT”, czym naruszono art. 47 ust. 1 ww. ustawy. Pracownicy Zakładu potwierdzali dokonywanie kontroli dowodów księgowych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym bez uprzedniej weryfikacji prawidłowości wystawionych faktur za miał energetyczny z umową lub zamówieniem,
	  	- pkt 2.1. str. 19 protokołu  kontroli;

4.  Zaniechanie dokonania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym poprzez brak podpisu Głównego Księgowego na umowach  zawartych z  OPPiU ”REMBUD” Sp. z o.o. z Gorzyc z dnia 25.08.2009 r. na kwotę 114.242,98 zł brutto oraz z dnia 9.10.2009 r. na kwotę 15.931,33 zł brutto, czym naruszono art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, obecnie art. 54 ust. 1 pkt 3) i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. nr 157 poz. 1240 z poźn. zm.),
		- pkt 2.3. str. 24 protokołu kontroli;	

III.  W zakresie rachunkowości:
1. Brak opisu w Zakładowym Planie Kont sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, co jest niezgodne z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.),
	  	- pkt I.14 str. 4 protokołu  kontroli;

2.	Niezamieszczanie na dowodach księgowych daty dokonania operacji wraz z numerem wyciągu bankowego oraz brak jednoznacznego powiązania dokumentu źródłowego z pozycją w wyciągu bankowym, wbrew dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,
		- pkt 1.2. str. 5 protokołu kontroli;
3.	Dokonywanie zapłat za dostarczany przez Centralę Zbytu Węgla „WĘGLOZBYT” miał energetyczny, na podstawie „ustnego polecenia”, nie będąc w posiadaniu dowodu źródłowego, co jest niezgodne z art. 20 ust. 2 ww. ustawy,
	  		- pkt 2.1. str. 18 protokołu  kontroli;

4.	Zaniechanie zamieszczania dekretacji na dowodach księgowych otrzymanych od kontrahenta Centrala Zbytu Węgla „WĘGLOZBYT”, czym naruszono art. 21 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy,
	  		- pkt 2.1. str. 19 protokołu  kontroli;
			
5.	Ujmowanie w księgach rachunkowych zdarzeń, które miały miejsce we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, czym naruszono art. 20 ust. 1 ww. ustawy:
- dokumentem LT0-00001/2009 z dnia 31.03.2009 r. dokonano likwidacji środka trwałego – stacji roboczej – o wartości 7.210,45 zł, podczas gdy przekazania firmie COMALAND BD likwidowanego sprzętu w zamian za kupno nowego dokonano w dniu 21.10.2008 r. Likwidację zaopiniowała pozytywnie Rada Społeczna uchwałą nr 8/RS/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r.,
- dokumentem LT0-00002/2009 z dnia 28.05.2009 r. dokonano likwidacji środka trwałego – zestawu komputerowego – o wartości 4.115,06 zł, podczas gdy przekazania firmie „GIGA-nt” sj. Piotr Pawelec likwidowanego sprzętu do utylizacji dokonano w dniu 17.02.2009 r. Likwidację zaopiniowała pozytywnie Rada Społeczna uchwałą nr 12/RS/2009 z dnia 19 maja 2009 r.,
- dokumentem LT0-00003/2009 z dnia 21.10.2009 r., dokonano likwidacji środka trwałego – zestawu komputerowego – o wartości 3.673,00 zł, podczas gdy przekazania firmie „GIGA-nt” sj. Piotr Pawelec likwidowanego sprzętu w zamian za kupno nowego dokonano w dniu 25.06.2009 r. Likwidację zaopiniowała pozytywnie Rada Społeczna uchwałą nr 17/RS/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.,
	  		- pkt III.2 str. 28 protokołu  kontroli;

Mając na względzie powyższe nieprawidłowości zalecam:
Przestrzegać przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych oraz rachunkowości. 

Sprawozdanie o sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, że nieprawidłowości opisane w punktach I. 1, 3 d) oraz II. 2 niniejszego wystąpienia mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone odpowiednio w art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 4, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 r. nr 14 poz.114 z późn. zm.).
W związku z powyższym, zostanie skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o niniejszych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych, do którego dołączone zostaną wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli.

