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Katowice,  27 kwietnia 2011 r.

KN ZK.1711.00007.2011
Pan
Andrzej Krawczyk 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 


	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. pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Pana Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w zakresie wybranych zagadnień z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 28 marca 2011 r.
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niedokonanie wpłat na PFRON za 2010 r. w ogólnej kwocie 643 040,00 zł, czym naruszono art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),
	  	- pkt I. 1.3 str. 4 protokołu  kontroli oraz załącznik nr 3 do protokołu;

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, czym naruszono art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),co spowodowało naliczenie przez kontrahentów odsetek. Przykładowo:  PGNiG S.A. Oddział w Zabrzu naliczył 6 553,74 zł odsetek. Do 15.03.2011 r., a więc do dnia zakończenia czynności kontrolnych, Szpital nie uregulował zapłaty odsetek,
- pkt I. 1.2. str. 3 i 4 protokołu kontroli oraz załącznik nr 2 do protokołu;


3. Niezachowanie ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy polegające na wygaśnięciu gwarancji bankowej pomimo trwania umowy. Zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy do przedłożenia dalszego zabezpieczenia; tym samym naruszono art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późń. zm.),
- pkt II. 4.1., str. 10 i 11 protokołu kontroli oraz załączniki nr 4 i 5 do protokołu.
 
Mając na względzie powyższe nieprawidłowości zalecam:

	Terminowo regulować zobowiązania,
	Przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Sprawozdanie o sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, że nieprawidłowość opisana w punkcie 1 niniejszego wystąpienia stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 14 pkt 5 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 niniejszym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, do którego dołączone zostaną wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli.

