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Katowice, dnia 27 maja 2011 r.

	KN ZK.1711.00006.2011
						
	
					Pan
									Krystian Oleszczyk
									Dyrektor
SP ZOZ „Repty”
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji
im. gen. Jerzego Ziętka
w Tarnowskich Górach



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 ze zm.),
	 art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze 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.,

pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie wybranych zagadnień z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 13.04.2011 r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Naruszenie art. 251 ust. 4 i art. 252 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) poprzez pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 40.000,00 zł. Ta część dotacji przekazanej Centrum przez Województwo Śląskie w 2010 r., na podstawie umowy nr 113/ZD/2010 z dnia 01.02.2010 r. i aneksu nr 1 z dnia 17.06.2010 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodek Rehabilitacji Dziennej” (w kwocie 40.000,00 zł) została wydatkowana na roboty, których realizacja trwała jeszcze po podpisaniu protokołu odbioru robót i wymaganym terminie ich zakończenia wynikającym z umowy zawartej z wykonawcą. Centrum do rozliczenia dotacji przedstawiło kserokopię faktury wraz z protokołem odbioru robót z dnia 19.07.2010 r. potwierdzających zakończenie robót wykończeniowych i oddanie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej do użytku, które podpisem potwierdził inspektor nadzoru, podczas gdy w dzienniku budowy stwierdzono wpisy dokonane przez kierownika budowy i kierownika robót 
o trwających w dniach od 22.07.2010 r. do 27.07.2010 r. robotach. Dopiero w dniu 27.07.2010 r. dokonano wpisu o treści – „zakończono roboty malarskie, zamontowano wentylatory, zakończono wykonanie zakresu robót zgodnie z dokumentacją i umową z wykonawcą, teren budowy uporządkowano”.

Ponadto prowadzenie robót mimo przedłożenia rozliczenia dotacji jest niezgodnie z § 3 ust. 2 umowy nr 113/ZD/2010 z dnia 01.02.2010 r. i aneksu nr 1 z dnia 17.06.2010 r.,
- pkt 2.1.2 str. 9 - 11 protokołu kontroli;

2. W prowadzonym w 2010 r. postępowaniach o zamówienie publiczne:
2.1. „Termomodernizacja obiektów GCR "Repty" w Tarnowskich Górach - etap I przebudowa Małych Basenów Kąpielowych w Dziale Hydroterapii” - sprawa GCR/26/ZP/2010 naruszono:
§ 2 pkt 2, obowiązującego w dacie wszczęcia postępowania, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154 ze zm.), poprzez niezawarcie w protokole postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP-2) część ogólna pkt 2 „przedmiot zamówienia” - informacji dotyczącej ustalenia wartości zamówienia, daty 
i sposobu jej ustalenia oraz osoby dokonującej ustalenia (opisano tylko szczegółowo przedmiot zamówienia),
- pkt II.1.1 str. 5 protokołu kontroli;

§ 7 pkt 1 lit. f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) poprzez przyjęcie w dokumentacji nieopatrzonych datą opracowania kosztorysów inwestorskich, które stanowiły podstawę ustalenia wartości zamówienia, oznaczonych nr 4/B/10 (dla branży budowlanej) i nr 3/B/10 (dla branży instalacyjnej),
- pkt 2.1.1 str. 5 protokołu kontroli;

2.2. „Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodek Rehabilitacji Dziennej” - sprawa GCR/10/ZP/2010 naruszono:
a) art. 32 ust. 1, obowiązującej w dacie wszczęcia postępowania, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.) oraz § 2 pkt 2, obowiązującego w dacie wszczęcia postępowania, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154 ze zm.) poprzez niedołożenie należytej staranności przy określeniu wartości zamówienia. W protokole postępowania wartość zamówienia określona została w wysokości 416.027,72 zł, natomiast zgodnie z pismem z dnia 15.10.2009 r. Kierownika Działu Technicznego ws. aktualizacji kosztów przebudowy pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - wartość kosztorysu inwestorskiego ustalono na kwotę 409.877,85 zł netto. Różnica między wartością zamówienia ustaloną na podstawie kosztorysu inwestorskiego (informacja pisemna z 15.10.2009 r.), a wartością zamówienia przyjętą w prowadzonym postępowaniu wyniosła 6.149,87 zł.
- pkt 2.1.2 str. 7 - 8 protokołu kontroli;

b) § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. ws. dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.), poprzez niezamieszczenie w dzienniku budowy nr 827/2009 z dnia 15.10.2009 r. na stronie nr 1 informacji odnośnie podjęcia powierzonej funkcji przez inspektora nadzoru,
- pkt 2.1.2 str. 9 protokołu kontroli;

c) art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), poprzez brak potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy prowadzonym dla zadania przebudowy pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, faktycznego wykonania i zakończenia prac w dniach 19.07.2010 r. (tj. dniu podpisania protokołu odbioru robót) oraz 27.07.2010 r. (tj. dniu w którym kierownik budowy potwierdził zakończenie wykonania zakresu robót zgodnie z dokumentacją i umową z wykonawcą),
- pkt 2.1.2 str. 11 protokołu kontroli;

2.3. „Przebudowa wejścia głównego GCR REPTY z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych” – sprawa GCR/33/ZP/2010 naruszono:
a) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz § 2 pkt 2, obowiązującego w dacie wszczęcia postępowania, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154 ze zm.) poprzez niedołożenie należytej staranności przy określeniu wartości zamówienia. W protokole postępowania wartość zamówienia określona została w wysokości 221.311,48 zł, natomiast na podstawie kosztorysów inwestorskich łączna wartość wynosiła netto 219.245,83 zł. Różnica między wartością zamówienia wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, a wartością zamówienia przyjętą w prowadzonym postępowaniu wynosiła 2.065,65 zł.
- pkt 2.1.3 str. 12 protokołu kontroli;

§ 7 pkt 1 lit. d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) poprzez przyjęcie w dokumentacji kosztorysów inwestorskich niepodpisanych przez osobę sporządzającą,
- pkt 2.1.3 str. 12 - 13 protokołu kontroli;

2.4. „Przebudowa wejścia głównego GCR REPTY z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych” – sprawa GCR/56/ZP/2010 (zamówienie uzupełniające) naruszono:
a) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz § 2 pkt 2, obowiązującego w dacie wszczęcia postępowania, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154 ze zm.), poprzez niedołożenie należytej staranności przy określeniu wartości zamówienia. W protokole postępowania wartość zamówienia określona została w wysokości 72.131,15 zł, natomiast na podstawie kosztorysu inwestorskiego wartość wynosiła netto 73.227,65 zł. Różnica między wartością zamówienia wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, a wartością zamówienia przyjętą w prowadzonym postępowaniu wynosiła 1.096,50 zł.
- pkt 2.1.4 str. 15 protokołu kontroli;



3. Nieprzedkładanie Głównemu Księgowemu Centrum umów powodujących powstanie zobowiązań finansowych, celem dokonania pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Centrum jak i dokonania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji. Powyższa kontrola była wymagana przepisem art. 54 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy oraz unormowaniami przyjętego w dniu 01.06.2004 r. przez Główną Księgową Centrum zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności (pkt I ust. 2 lit. b), a także obowiązującego 
w 2010 r. Regulaminu Kontroli Wewnętrznej wprowadzonego Zarządzeniem wewnętrznym nr 12 Dyrektora GCR z dnia 31.01.2008 r. (§ 7 pkt 3). Powyższe dotyczyło postępowań:
- Termomodernizacja obiektów GCR "Repty" w Tarnowskich Górach - etap I przebudowa Małych Basenów Kąpielowych w Dziale Hydroterapii – sprawa GCR/26/ZP/2010,
- Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – sprawa GCR/10/ZP/2010,
- Przebudowa wejścia głównego GCR REPTY z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych – sprawa GCR/33/ZP/2010,
- Przebudowa wejścia głównego GCR REPTY z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych – sprawa GCR/56/ZP/2010 (zamówienie uzupełniające),
- Świadczenie usługi żywienia zbiorowego – sprawa GCR/24/ZP/2010,
- pkt II.1 str. 6, 9, 13, 15, 17 protokołu kontroli;


Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:
1. Środki pozyskane z dotacji wydatkować w terminach wynikających z zawartych umów oraz dokonać zwrotu do budżetu Województwa Śląskiego środków pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 40.000,00 zł.
2.Przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
3. Wzmocnić nadzór nad osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie postępowań 
o zamówienia publiczne oraz usprawnić system przepływu informacji między poszczególnymi działami co wpłynie na właściwe funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 
Sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń proszę złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, że nieprawidłowość opisana w punkcie 1 niniejszego wystąpienia może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 11 ust. 1 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 tym, zostanie skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o niniejszych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych, do którego dołączone zostaną wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli.



