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Protokól z kontroli
dzialalnosci Izby Wytrzezwien w Tychach

1. Kontrolujacy: czlonkowie Komisji Rewizyjnej.

2. Czynnosci kontrolne zostaly oparte na dokumentach:
-

Protokole kontroli przeprowadzonej

w Izbie Wytrzezwien przez pracowników Wydzialu

Kontroli Urzedu Miasta Tychy z dnia 15.01.2010 r.
-

Protokole kontroli przeprowadzonej

w Izbie Wytrzezwien przez pracowników Wydzialu

Kontroli Urzedu Miasta Tychy z dnia 12.02.2010 r.
-

Dokumentach przedlozonymi

przez Dyrektora Izby Wytrzezwien w Tychach w zwiazku

z pismem z dnia 10.02.2010 r.
-

Pismo Dyrektora Izby Wytrzezwien z dnia 19.02.2010 r. wraz z zalacznikami.

3. Podstawa prawna:

-

Ustawa o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pózno zm.),

-

Statut Miasta Tychy zatwierdzony

Uchwala Nr 0150/11/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia

5 grudnia 2002 r. (z pózno zm.),
Uchwala Nr 0150/XXXVIII/841/09
-

Rady Miasta Tychy z dnia 11.12.2009 r. ,

Uchwala Nr 0150/XXXIX/891 /1 O Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2010 r.

4. Przebieg kontroli i wnioski pokontrolne:

Odnoszac sie do materialów przedlozonych

przez Dyrektora stanowiacych

równiez poszerzenie niektórych kwestii przedstawionych
2 (tj. pismo z dnia 17.02.2010

uzupelnienie jak

w protokolach opisanych w punkcie

r. i pismo z dnia 19.02.2010

r.) Komisja

stwierdza,

co

nastepuje:
1. Dyrektor

nie przedlozyla

kserokopii

wyplaty wyrównan wynagrodzen

dokumentów

zródlowych

stanowiacych

podstawe

za lata 2006 i 2007. W pismie Dyrektor zawarla jedynie

oswiadczenie, ze zostaly one naliczone i wyplacone zgodnie z przepisami prawa.
Zgodnie z

§

dokumentów,

36 ust.2 Statutu Miasta Tychy Komisja ma prawo wgladu do wlasciwych
jak równiez sporzadzania

dla celów kontroli odpisów i kopii dokumentów

jednostki kontrolowanej.
2. Nie zostaly

przedlozone

równiez

dokumenty

potwierdzajace

zastosowanie

trybów

przewidzianych w ustawie Prawo zmówien publicznych w jakich zawarto umowy na uslugi
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medyczne w latach 2006 do 2008.
Zgodnie z protokolem
przeprowadzone
z uwagi

z dnia

12.02.2010

postepowania

na brak

r. na uslugi zdrowotne

o udzielenie zamówienia

zlozonych

ofert

zostalo

na 2009 r. zostalo

w trybie zapytania

uniewaznione.

Dyrektor

o cene, które

nastepnie

zawarla

z lekarzami, miedzy innymi z tymi, którzy do tej pory swiadczyli w Izbie uslugi medyczne
umowy cywilnoprawne

na organizowanie

Izby w ramach 12-godzinnego
odwrocie wszystkich

i wykonywanie swiadczen medycznych na terenie

cyklu zmianowego

pracy za srednia stawka godzinowa. Na

rachunków za swiadczenie ww. uslug powolywano

sie na art. 4 pkt 8

ustawy Prawo zamówien publicznych.
Przedlozona
zamówieniu

przez Dyrektora

Izby Wytrzezwien

na uslugi medyczne

zaliczane

z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówien

opinia prawna

do tzw. zamówien
publicznych

potwierdza

fakt, iz przy

niepriorytetowych

Izba Wytrzezwien

zgodnie

miala podstawe

prawna do wyboru trybu zamówienia z wolnej reki.
Zgodnie z ustawa Prawo zamówien publicznych przy zamówieniu z wolnej reki:
-

art. 68

ustawy

informacje

wraz

z

niezbedne

postanowienia,

zaproszeniem

do

do przeprowadzenia

negocjacji

zamawiajacy

postepowania,

które zostana wprowadzone

przekazuje

w tym istotne dla stron

do tresci zawieranej

umowy w sprawie

zamówienia publicznego,

ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Najpózniej wraz z

zawarciem

sprawie

umowy

w

zamówienia

publicznego

wykonawca

sklada

oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu.
-

art. 95 ust. 1 jezeli wartosc zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niz kwoty
okreslone

w przepisach

niezwlocznie

wydanych

na podstawie

art.

11 ust. 8, zamawiajacy

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

ramowej zamieszcza

ogloszenie

publicznego

o udzieleniu zamówienia

albo umowy

w Biuletynie Zamówien

Publicznych.
-

art. 96

ust. 1 w

zamawiajacy

trakcie

sporzadza

prowadzenia

postepowania

pisemny protokól postepowania

o

udzielenie

zamówienia

o udzielenie

zamówienia,

zwany dalej "protokolem",
-

art. 98

ust. 1. Zamawiajacy

sporzadza

roczne

sprawozdanie

o

udzielonych

zamówieniach, zwane dalej "sprawozdaniem".
-

art. 17 ust. 2. Osoby wykonujace czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia
skladaja,

pod rygorem

odpowiedzialnosci

karnej za falszywe

zeznania,

pisemne

oswiadczenie o braku lub istnieniu okolicznosci, o których mowa w ust. 1.
Wyzej wymienione

dokumenty

potwierdzajace

udzielenia

zostaly przedlozone. Ponadto przedlozona dokumentacja

zamówienia

z wolnej

reki nie

nie potwierdza zastosowania trybu

zamówienia z wolnej reki - nie okazano zadnych dokumentów

potwierdzajacych

udzielenie
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zamówienia w trybie zamówienia

z wolnej reki

nie wynika to równiez z tresci zawartych

umów.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci
naruszenie dyscypliny
jest udzielenie
okreslonym

finansów publicznych naruszeniem dyscypliny

zamówienia

w przepisach

publicznego

wykonawcy,

o zamówieniach

finansów publicznych

który nie zostal wybrany

publicznych.

Zgodnie

za

w trybie

z ust. 4 naruszeniem

dyscypliny finansów publicznych jest niezlozenie przez czlonka komisji przetargowej lub inna
osobe wystepujaca

w postepowaniu

o udzielenie

zamówienia

publicznego

zamawiajacego oswiadczen wymaganych przepisami o zamówieniach

w ImieniU

publicznych.

3. Oczywistym jest, iz zawarta w pkt 6 pisma z dnia 10.02.2010 r. prosba o przedlozenie
harmonogramów

i rozliczenia

pracy lekarzy, których

Dyrektor

Izby Wytrzezwien

przedlozyla nie dotyczyla ewidencji czasu pracy w rozumieniu art. 149

§ 1 Kodeksu

nie

pracy.

W umowach o swiadczenie uslug medycznych okreslono, iz: "wykonawca zobowiazuje sie
do udzielenie swiadczen medycznych w ramach 12 godzinnego cyklu zmianowego pracy
Izby Wytrzezwien"
poszczególnych
podstawie

dlatego

ustalenie

lekarzy jak

czasu

swiadczenia

naleznych im z tego tytulu wynagrodzen

harmonogramu

odzwierciedlajacego

faktycznego

czy

Innego

zestawienia

bez

uslug

przez

mozliwe jest na

wzgledu

na

nazwe

stan faktyczny.

4. W pismie z dnia 10.02.201

O

r. Komisja Rewizyjna prosila o wskazanie ilosci wystawionych

w 2009 r. tytulów wykonawczych,

z podzialem na poszczególne lata.

Z przedlozonych wydruków zatytulowanych:
- "ilosc pism za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r." oraz
- "zestawienie

pism wniosek

o udostepnienie

danych za okres od 01.01.2009

r. do

31.12.2009 r."
wynika, tylko ze Izba Wytrzezwien

w 2009 r. wystawila

5.139 tytulów

wykonawczych.

Z dokumentów tych nie mozna nadal uzyskac pelnej odpowiedzi na pytanie za zaleglosci
z jakich lat wystawiono te tytuly. Z protokolu kontroli nr DUK.0914-0002/10
przez Pania Agnieszke
wyjasnien

sporzadzonego

Olak i Pania Monike Janik wynika, ze na podstawie
w dyspozycji

udzielonych

oraz przedlozonych

materialów

(bedacych

Wydzialu

Kontroli),

ustalono, iz tytuly wykonawcze

wystawione

w 2009 r. dotycza w szczególnosci

lat 2007

i 2008, jak równiez 2004 r., 2005 r., 2006 r., oraz 2009 r. w zakresie spraw bedacych w toku
wyjasniania.
Dyrektor w swoim pismie z dnia 17.02.2010 r. oswiadczyla,
postepowaniem

egzekucyjnym.

iz nie ma spraw nie objetych

Natomiast do wyjasnien z dnia 19.02.2010 r. do protokolu
3
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kontroli zalaczono Uako zalacznik nr 6) pismo z Kancelarii Prawnej zatytulowane "Informacja
w sprawie zasad windykacji naleznosci", w którym wyjasniono pojecie windykacji.
W tym miejscu nalezy wyjasnic, ze zarówno w pismie Komisji Rewizyjnej z dnia 10.02.201
jak i w protokole kontroli nr DUK.0914-0002/1
Pania Monike
zakresie

O

wyjasnien

nalezy

r.

sporzadzonym przez Pania Agnieszke Olak i

Janik mowa jest o postepowaniu

stosownych

O

siegnac

egzekucyjnym.
do

Chcac

ustawy

z

udzielic w tym

dnia

17.06.1966

r.

o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 05. 229. 1954 z pózno zm.).
Zgodnie z art. 15

§1

ww. ustawy - egzekucja administracyjna

moze byc wszczeta, jezeli

wierzyciel, po uplywie terminu do wykonania przez zobowiazanego
pisemne

upomnienie,

zawierajace

wezwanie

do wykonania

skierowania sprawy na droge postepowania egzekucyjnego,
inaczej stanowia. Postepowanie

obowiazku,

obowiazku

przeslal mu

z zagrozeniem

chyba ze przepisy szczególne

egzekucyjne moze byc wszczete dopiero po uplywie 7 dni

od dnia doreczenia tego upomnienia.
Zgodnie

z art. 26.

administracyjna

§ 1 organ

na

egzekucyjny

wniosek

(czyli Urzad

wierzyciela

(czyli

Izby

Skarbowy)

Wytrzezwien)

wystawionego przez niego tytulu wykonawczego,

sporzadzonego

Paragraf

ze wszczecie

5 artykulu

26 wskazuje

natomiast,

wszczyna

egzekucje

na

I

podstawie

wedlug ustalonego wzoru.
egzekucji

administracyjnej

nastepuje z chwila:
1. doreczenia zobowiazanemu

odpisu tytulu wykonawczego

2. doreczenia dluznikowi zajetej wierzytelnosci
lub

innego

prawa

zobowiazanemu

majatkowego,

jezeli

to

lub

zawiadomienia

doreczenie

o zajeciu wierzytelnosci

nastapilo

przed

doreczeniem

odpisu tytulu wykonawczego.

Zgodnie z powyzszym postepowanie egzekucyjne prowadzone jest przez organ egzekucyjny,
a nie przez wierzyciela.

Wystawienie

postepowaniem

egzekucyjnym,

wierzyciela

mógl

aby

i doreczenie

stanowi

wystapic

tylko

do organu

przez wierzyciela

element

jaki

egzekucyjnego

musi

upomnienia

nie jest

byc spelniony

o wszczecie

przez

postepowania

egzekucyj neg O.
W tej sytuacji stwierdza sie, ze wszystkie wymagalne naleznosci Izby Wytrzezwien,
nie wystawiono tytulu wykonawczego

5. Komisja zapoznala
Urzedu Skarbowego
z zapisem,

nie sa objete postepowaniem

na które

egzekucyjnym.

sie równiez z protokolem ze spotkania z Komornikiem

Skarbowym

w Tychach, które mialo miejsce w dniu 16.02.2010 r. szczególnie

iz organ

egzekucyjny

postepowan egzekucyjnych

zobowiazal

sie

do

zakonczenia

w terminie do 31.03.2010 r. w odniesieniu

prowadzonych
do spraw, które

wplynely do konca 2005 r. (z wylaczeniem spraw, które zostaja z uwagi na zastosowanie
skutecznego srodka egzekucyjnego).

Takie stwierdzenie nie dowodzi, ze sprawy zostana
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w

tym miejscu nalezaloby sie odniesc do sciagalnosci naleznosci za 2009 r. która Izba

Wytrzezwien w sprawozdaniu wykazuje na poziomie 60,7%. Bardzo istota informacja jest
sposób wyliczenia tej sciagalnosci czyli stosunek naleznosci powstalych w roku 2009 do
naleznosci

zaplaconych

w 2009

r., ale dotyczacych

naleznosci.

Niewatpliwie

okresy jakich dotycza

wszystkich

naleznosci

lat, jakich

sa rózne. Przy wyliczeniu

stosunku naleznosci do wplat za te same okresy wysokosc sciagalnosci
zmieni.

Przy stanie

wysokosci
wplywów

naleznosci

4.268.737,01
dotyczacych

jakie jednostka

zl do uzyskanych
tych naleznosci

posiada

dotycza

na dzien

okresie od 1.01.2009

w kwocie 830.952,96

znaczaco sie

31.12.2009

r. w

r. do 31.12.2009

zl sciagalnosc

r.

stanowi

19,5%.

6.

Komisja zapoznala sie równiez z protokolem Wydzialu Kontroli nr DUK.0914-0003/10,
zgodnie z którym w 2009 r. Dyrektor Izby Wytrzezwien

dokonala wyplaty swiadczen

naleznych w zwiazku z wyrokami:
- Sadu Rejonowego w Tychach z dnia 26.01.2009 r. Sygn. Akt IV P 217/08,
- Sadu Okregowego w Katowicach z dnia 5.11.2009 r. Sygn. Akt IX Pa 148/09.
Z zalaczników
poniesiono

do protokolu z dnia 15.01.2010 r. wynika, ze w zwiazku z ww. wyrokami

wydatki

dodatkowo

stanowiace: wyrównanie

obciazajace

budzet Zakladu

w wysokosci

36.462,88

zl,

placy wraz ze skladkami, oplate na rzecz Skarbu Panstwa tytulem

nieuiszczonej oplaty sadowej oraz tytulem zwrotu kosztów zastepstwa procesowego.
Zgodnie z art. 35. ówczesnie

obowiazujacej

ustawy o finansach

publicznych

(Dz. U.

z 2005 r. Nr 249 poz.21 04) (aktualnie jest to art. 44 ust. 3)
" ust. 3. Wydatki publiczne powinny byc dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczedny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakladów;
2) w sposób umozliwiajacy terminowa realizacje zadan;
3) w wysokosci i terminach wynikajacych z wczesniej zaciagnietych zobowiazan.

7. Nieterminowo

uregulowane

zobowiazania

wyszczególnione

w protokole

kontroli z dnia

12.02.2010 r. zarówno w I kwartale 2009 r. jak i w kolejnych kwartalach

roku stanowia

lacznie 45.917,77 zl, a zaplacone odsetki lacznie wyniosly 563,83 zl. Tak jak Dyrektor
przytoczyla

nie dochodzi

publicznych,
swiadczy

sie odpowiedzialnosci

którego stopien szkodliwosci

to jednak

iz nie stanowi

Zgodnie z przytoczonymi
uchybily przepisom

za naruszenie

dla finansów

on naruszenia

dyscypliny

publicznych

dyscypliny

jest znikomy. Nie

finansów

w protokole z dnia 12.02.2010 r. przepisami

art. 35 ust. 3. pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach

finansów

publicznych.

prawa czyny te

publicznych o tresci

s
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"wydatki

publiczne

powinny

zadan

w wysokosci

realizacje

byc

dokonywane

i terminach

w sposób

umozliwiajacy

z wczesniej

wynikajacych

terminowa

zaciagnietych

zobowiazan". Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci
naruszenie

dyscypliny

finansów

publicznych

naruszeniem

dyscypliny

za

finansów

publicznych jest zarówno (ust. 1) niewykonanie zobowiazania jednostki sektora finansów
publicznych,

którego skutkiem jest zaplata odsetek, jak równiez (ust. 2) dopuszczenie

przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do niewykonania
jednostki,

którego termin platnosci

uplynal. Wart.

26 ustawy zawarto,

naruszenia dyscypliny finansów publicznych dzialanie lub zaniechanie,
art.

16 ust.

publicznych,
2.578,26

2,

skutkujace

do zaciagania

zl. Jednakze

przekroczeniem
zobowiazan

z uwagi

uprawnien

do

niezaplaconych

iz nie stanowi

o którym mowa w

wydatkowania

albo niewykonaniem

na kwote

zobowiazania

zobowiazan
w terminie

srodków
w kwocie

zobowiazan

(45.917,77 zl) ten przepis nie bedzie mial zastosowania.
Zwraca sie ponadto uwage iz pominiety zostal w wyjasnieniach Dyrektora temat zaplaconych
przez Izbe odsetek od nieterminowej platnosci podatku dochodowego
2006

i 2007

od osób fizycznych za

r. w kwocie 427,50 zl.

8. W pismie z dnia 10.02.2010 r. Komisja zwrócila sie z prosba o przedlozenie dokumentów
które potwierdza wysokosc naleznosci Izby Wytrzezwien wraz z odsetkami naliczonymi do
konca 2009 r. Informacja ta miala na celu pokazanie wysokosc wszystkich naleznosci Izby
wraz

z naleznymi

dokumentacji

odsetkami

naliczonymi

do

dnia

wynika, iz koszt pobytu najwiekszych

31.12.2009

r. Z

przedlozonej

15 dluzników (osoby bezdomne) w

Izbie w okresie od 1993 r. do 2010 r. wyniósl 378.326,44 zl i dotyczy 1.548 pobytów.
Wyegzekwowane

z tego tytulu kwoty stanowily zaledwie 4.002,58 zl. Do konca 2009 r.

umorzono naleznosci w kwocie 109.865,70 zl, a kwota do umorzenia w 2010 r. stanowi
264.571,24

zl. Zaleglosci

najwiekszego

dluznika stanowia

kwote

156.200 zl za 625

pobytów w okresie od 2000 r. do 2010 r. Od dluznika nie wyegzekwowano

zadnej wplaty,

a do konca 2009 r. dokonano umorzenia jego zaleglosci na kwote 40.700 zl. W 2009 r.
osoba ta przebywala w Izbie 134 razy co daje kwote naleznosci 33.500 zl.

9. W protokole kontroli z dnia 12.02.2010 r. stwierdzono
w Izbie polityki rachunkowosci.
pólrocze
aktualizujacych

zostaly

zawyzone,

utworzonych

przyczyna zlozenia

poniewaz

sprawozdania

dokonano

w sprawozdaniu
rozwiazania

Rb-30 za I pólrocze

Planem Kont obowiazujacym

;r;&OdPisów~tuali~;aleznOSCi~
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nie

naleznosci

obowiazujacej

do naleznosci, które nastepnie zostaly umorzone.

nierzetelnego

zgodnie z Zakladowym

Odpisy aktualizujace

nieprzestrzeganie

w jednostce

za

odpisów
Bylo to

2009 r. Ponadto

konto 290 sluzy do

odsetek
naleznych,
ieszcz:

"
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niezaplaconych

przez

kontrahenta.

W

toku

czynnosci

ustalono,

iz jednostka

nie

ewidencjonuje odsetek niezaplaconych, sa one przypisywane w momencie zaplaty.

10. Niezrozumiale

jest

stwierdzenie

Dyrektora:

"nie

bez

znaczenia

jest

fakt,

ze

przedstawiono mi opinie bieglych Komisji Rewizyjnej jako protokól kontrolny tej komisji"
(pismo z dnia 19.02.2010 r. str. 9), podczas gdy na stronie nr 2 tego pisma Dyrektor
napisal:

"Poniewaz

osoby,

które

sporzadzily

przedstawiony

mi dokument

(panie:

Agnieszka Olak i Monika Janik) nie sa ani czlonkami Komisji Rewizyjnej, ani radnymi czlonkami innych komisji rady, nalezy uznac za bieglych. Zatem dokument przez nie
sporzadzony

z cala

prawdopodobnie,

pewnoscia

nie jest

protokolem

Komisji

kontroli, w postaci "kontrolujace

nie przedstawily

dowodu

do swojego

postaci

Jest to,

opinia bieglych, sporzadzona na potrzeby Komisji Rewizyjnej.

Trudno sie ponadto zgodzic z zarzutem Dyrektora kierowanym

w

Rewizyjnej.

zalacznika

w tresci Regulaminu przeprowadzania

na poparcie swojego zarzutu zadnego

protokolu"

kontroli w

pod adresem pracowników

§6

bo jak

Dyrektor

sama

cytuje

ust. 3 okreslono iz jest to prawo, a nie

obowiazek kontrolujacych.

Wnioski pokontrolne:
1.

Uchylanie sie od okazania Komisji dokumentów wymienionych

powyzej w punktach od

1 do 4;
2.

Nieprzestrzeganie
trybów

oraz

publicznego

przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych w czesci dotyczacej

sporzadzania
w okreslonym

dokumentacji

potwierdzajacej

trybie, co skutkuje

podejrzeniem

udzielenie

zamówienia

naruszenia

dyscypliny

finansów publicznych (opisane powyzej w punkcie 2).
3.

Przedlozona dokumentacja

nie dowodzi, ze Izba Wytrzezwien

wszczyna postepowania

egzekucyjne wobec naleznosci Izby (szczególowo omówione w punkcie 4).
4.

Narazenie Izby Wytrzezwien

na dodatkowe koszty w wysokosci 36.462,88 zl co przeczy

zasadom oszczednosci i celowosci finansów publicznych (opisane w punkcie 6).
5.

Nieterminowe

regulowanie

zobowiazan

w 2009 r. (punkt 7 powyzszego

protokolu) co

skutkuje podejrzeniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
6.

Nieprzestrzeganie

obowiazujacej w Izbie polityki rachunkowosci.

Tresc protokolu zostala przygotowana przez Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej, zgodnie
z wnioskiem Komisji przyjetym na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 r.
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Niniejszy protokól Komisja Rewizyjna przyjela w glosowaniu jawnym (za ..............
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Zgodnie z uchwala nr

O

150/XXXVIII/841/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w

sprawie przyjecia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok, kontrola planowa
dzialalnosci

Izby Wytrzezwien

Wydzialu Kontroli UM Tychy

w Tychach miala sie odbyc z udzialem
: Pani Agnieszki

pracowników

Olak oraz Moniki Janik. Pracownice

Wydzialu Kontroli zgodnie z upowaznieniem Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia
2010 roku mialy stanowic wsparcie merytoryczne dla Komisji Rewizyjnej przede wszystkim
w zakresie finansowo-rachunkowej

kontroli Izby. Niestety wbrew w/w uchwale Pracownice

Wydzialu Kontroli przeprowadzily wlasna odrebna kontrole na rzecz Wydzialu Kontroli UM
Tychy bez porozumienia

z Komisja.

Zarzut o przeprowadzeniu

w sposób nie prawidlowy kontroli przez pracowników WK

UM Tychy stawia równiez Dyrektor Izby Wytrzezwien Pani mgr Alicja Kazimierska

w

pismie skierowanym do KR z dnia 17 lutego 2010 r. piszac m.in. : "oswiadczam, ze zarzuty
postawione mi w tym dokumencie sa nieprawdziwe, a osoby kontrolujace notorycznie lamaly
prawo dotyczace trybu przeprowadzania

kontroli."

Opinia prawna przedstawiona przez Dyrektor Izby podpisana przez radce prawnego
Piotra Burzynskiego

z 5 grudnia 2008 roku kwestionuje

ustalenia

kontroli Wydzialu

Kontroli Urzedu Miasta Tychy w zakresie zamówien na uslugi medyczne. Zgodnie z ta opinia
do uslug medycznych moze byc stosowany tryb zamówienia z wolnej reki.
Wydaje sie nie potwierdzac

równiez zarzut kontrolujacych

z ramienia Wydzialu

Kontroli dotyczacy nieobjecia procedura egzekucyjna wszystkich naleznosci Izby z 2009
roku.

Zgodnie z pisemnymi wyjasnieniami

Dyrektor Izby pracownicy

WK UM Tychy

przyznali sie w obecnosci pracowników Izby do bledu w tej sprawie. Komisja Rewizyjna nie
zostala jednak

poinformowana

o tym fakcie przez WK, jak równiez

nie zostalo to

skorygowane w protokole kontroli sporzadzonym dla Wydzialu Kontroli UM Tychy.
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