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                                                           Pani
                                                                                   Barbara Magnuszewska-Pankiewicz
					 Dyrektor
                                                                         Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” 
					w Częstochowie


			
				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.),
- art. 121 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654),
- 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 kierowanym przez Panią Szpitalu w zakresie wybranych zagadnień z gospodarki finansowej za 2010 r. oraz bieżącej. 
Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 15.11.2011 r.
	
Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań w latach 2009 -2010 z tytułu dostaw i usług na kwotę 89.008,19 zł,  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). Kontrahenci nie naliczyli odsetek,

pkt 1, 2 str.3,4, 5 protokołu;

2. Nieterminowe dokonanie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. 5 dni po wymaganym terminie, 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), czego konsekwencją była zapłata 11 zł  odsetek,
                                       pkt 1 str. 3 protokołu;

3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tj.:
a) składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące:
styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad,    grudzień 2010 r. oraz styczeń, marzec, sierpień 2011 r.
Konsekwencją zapłaty składek po wymaganym terminie była zapłata odsetek w wysokości 6.850,54 zł (w tym 296,00 zł z układu ratalnego) i opłaty prolongacyjnej w wysokości 3.103,00 zł za rok 2010 oraz odsetek 838,00 zł za 2011r.,

b) składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące:
luty, marzec kwiecień, maj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2010 r. oraz styczeń, marzec, maj 2011 r., czego konsekwencją była zapłata odsetek w wysokości 1.142,25 zł za rok 2010 oraz 56,00 zł za rok 2011,

c) składek na Fundusz Pracy i Fundusz gwarantowanych świadczeń socjalnych za miesiące:
styczeń, luty, kwiecień, maj, wrzesień, październik 2010 r. oraz styczeń, marzec, maj, sierpień 2011 r., czego konsekwencją była zapłata odsetek w wysokości 61,00 zł (w tym 50,00 zł z układu ratalnego) oraz opłaty prolongacyjnej w wysokości 595,00 zł.
Powyższym naruszono odpowiednio: art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), art. 87 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

pkt 6 str. 13-15 protokołu;

4. Udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, mimo braku przesłanek do zastosowania tego trybu. Naruszono tym art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z którym, zamawiający może udzielić zamówienia ww. trybie, jeżeli ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 
Zakupu łóżek nie można traktować jako okoliczności, której zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek dla potrzeb Szpitala Chorób Wewnętrznych – Hutniczy w Częstochowie, Dyrektor  podpisała w dniu 24.11.2010 r. umowę z PPH Żywiec Medical Trading Sp. z o.o. 
o wartości 120.800,18 zł brutto,

                         pkt 3.1 str. 7-9 protokołu.









Mając powyższe na względzie zalecam:
Terminowo regulować zobowiązania.
	Zamówienia publiczne przeprowadzać zgodnie z ustawą Pzp.

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 punkcie 3 i 4 mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art.14 pkt 1, 2, 3, 4 i art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a 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 powyższym zostanie skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, do którego dołączone zostaną wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli.

