   Katowice,  6 maja 2011 r.
  KNZK.1711.10.2011

      Pan
      Grzegorz Krzyżak
      Dyrektor
      SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego
	  w  Sosnowcu


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),
- art. 67 ust. 2 i 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. 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 2010r.,
pracownik tut. Urzędu przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Pana 
SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu w zakresie wybranych zagadnień z gospodarki finansowej za 2010r. i bieżącej. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 1.04.2011r. 
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Naruszenie art. 47 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r.                    o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), art. 87 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) poprzez przekroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w 2010r. Dotyczyło to składek, których termin płatności przypadał na dzień: 
	15 lutego – składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP zostały zapłacone w dniu 9 marca, 
	15 marca – składki na ubezpieczenia społeczne zapłacono w dniu 
9 kwietnia 2010r. i 14 stycznia, składki na ubezpieczenie zdrowotne 
w dniu 2 kwietnia i  15 marca 2011r.,  składki na  FP zapłacono w dniu 2 kwietnia 2010r., 
	15 kwietnia – składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono w dniu 
23 kwietnia, 

- pkt 5 str. 12-13 protokołu kontroli;

2. Naruszenie art. 21 ust. 1 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm., a obecnie tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407) poprzez dokonanie z opóźnieniem w 2010r. i 2011r. wpłat na PFRON, których termin płatności przypadał do 20-tego następnego miesiąca, tj.:
	 za marzec 	– w dniu 21 kwietnia,

 za kwiecień 	– w dniu 29 czerwca,
 za maj 	– w dniu 13 sierpnia,
 za czerwiec	– w dniu 13 sierpnia,
 za lipiec 	– w dniu 23 sierpnia,
	 za wrzesień	–  w dniu 15 listopada,
	 za listopad 	–  w dniu 27 stycznia 2011r.,
 za grudzień 	–  w dniu 10 lutego 2011r. 
 za styczeń 2011r. – w dniu 14 marca 2011r.,

- pkt 5 str. 13 protokołu kontroli; 


3. Naruszenie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm),tj.:
1)  art. 44 ust. 3 pkt 3  poprzez regulowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług po terminie ich płatności. Kontrahenci (objęci kontrolą) nie naliczyli odsetek,
- pkt 2 str. 10 protokołu kontroli,

2) art. 68 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 poprzez brak wewnętrznych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych, 
- pkt 3 str. 11 protokołu kontroli;

4. Naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) poprzez nieprzekazanie w 2010r. 
na rachunek bankowy ZFŚS naliczonego odpisu, tj. do dnia 31 maja co najmniej 75% i do dnia 30 września dalszych 25%. Odpis przekazano w miesiącach: czerwiec – 6,15%, wrzesień – 8,78%, grudzień – 14,40% - łącznie 29,33% naliczonego odpisu. Pozostała kwota odpisu zgodnie z referendum przeprowadzonym wśród pracowników ma być przekazana w 2011r.;

5. Nieprawidłowości w zakresie wynajmowania wolnych pomieszczeń, tj.: 
1) naruszenie zapisów § 5 załącznika do uchwały Nr 2629/315/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2009r. w sprawie przyjęcia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez brak zgody Rady Społecznej wyrażonej w formie uchwały na wynajem wolnych pomieszczeń,
	naruszenie postanowień zawartych umów z Najemcami wolnych pomieszczeń i powierzchni poprzez: 

	niedokonywanie waloryzacji stawek czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez GUS za każdy rok. Ostania waloryzacja czynszu 
za najem części pomieszczenia na prowadzenie fizykoterapii oraz najem garażu murowanego dokonana była w 2008r., 

b) nienaliczanie odsetek w przypadku zwłoki w zapłacie czynszu. Opóźnienie w zapłacie sięgało od 1 do 145 dni (kwota wyliczonych odsetek w najdłuższym opóźnieniu 145 dni wynosiła 9,50 zł, w opóźnieniu 112 dni – 20,58 zł, w pozostałych przypadkach kwoty wyliczonych odsetek sięgały do 3,00 zł),

- pkt 1.2. str. 4-9 protokołu kontroli.

Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:

1. Terminowo regulować zobowiązania.

2. Opracować wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy towarów i usług dla Zakładu.

3. Odpis na ZFŚS przekazywać na rachunek bankowy funduszu w terminach określonych 
w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zaległy odpis za 2010r. przekazać w bieżącym roku na rachunek bankowy ZFŚS.

4.Przy wynajmowaniu wolnych pomieszczeń przestrzegać:
1) zasad określonych w uchwale Nr 2629/315/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2009r. w sprawie przyjęcia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania (….) aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2) postanowień zawartych umów najmu, w szczególności w przedmiocie:
    a) waloryzowania wysokości należnego czynszu najmu,
b)naliczania i egzekwowania odsetek ustawowych od najemców nieterminowo regulujących    należności czynszowe.


Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, że nieprawidłowości opisane w punkach 1, 2 i 5.2)b) stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2005r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), tj.:
-  art. 14 pkt 1-3 i 5 w zakresie p-ktu 1 i 2 nieprawidłowości,
-  art. 5 ust.1 pkt1 w zakresie p-ktu 5.2)b) nieprawidłowości,
w związku z czym zostanie skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, do którego zostaną dołączone wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli.







