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Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego
im. dr Emila Cyrana
w Lublińcu


						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 Pana Szpitalu, w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej.
Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 02.12.2011 r. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:


Nieprzedkładanie Głównemu Księgowemu Szpitala projektów umów powodujących powstanie zobowiązań finansowych, celem dokonania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki, a tym samym uniemożliwienie realizacji obowiązków wynikających z przyznanego zakresu obowiązków, 
			- pkt 2, str. 15 protokołu kontroli;
		






2. Naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez nieterminowe regulowanie zobowiązań          z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów: HYBRYD Sp. z o.o. Pyskowice; Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław; ENION S.A. Kraków, skutkiem czego Szpital zapłacił  w 2010 r. odsetki z tytułu zwłoki w wysokości 704,55 zł,
		- pkt 6, str.21  protokołu kontroli;
3. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia w postępowaniach na Modernizację dachów w pawilonach D, F, przewiązce nr 2, warsztacie, pralni i budynku agregatu prądotwórczego oraz Modernizację tarasów w pawilonie „I” i w kuchni na podstawie kosztorysów, które nie spełniały wymogów określonych § 7 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. z 2004 r, Nr 130, poz.1389),
  			 - pkt 2, str. 14 protokołu kontroli.



W związku z powyższym zalecam:
1. Mając na uwadze zasady kontroli zarządczej zorganizować obieg dokumentów w sposób zapewniający właściwa ich kontrolę.
2. Regulować zobowiązania finansowe w terminach ich wymagalności.
3.Wartość szacunkową zamówień ustalać na podstawie prawidłowo sporządzonego kosztorysu.

Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, że nieprawidłowości opisane w punkcie 2 niniejszego wystąpienia mogą stanowić naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.2004 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, do którego dołączone zostaną wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli.













