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Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli
Urzędu Miasta Lublin
I

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego znak AK-K-LI7II.1.2012
z dnia 18.0:'.2012r.
informuję, że na skutek zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca wydała w dniu 15.11.2012r. orzeczenie sygn. akt RIO52/DFP-51/2012 RIO-52/DFP-52/2012. Z orzeczeniem tym miałam możliwość zapoznać się,
w chwili złożenia przez pracowników pisemnych próśb o zmieszczenie orzeczeń w Ich aktach
osobowych. Orzeczenia uniewinniają pracowników od stawianego im zarzutu naruszenia
dyscypliny finansów publicznych przy dokonywaniu wydatków na zakup żywności
do stołówki szkolnej. Komisja - zgodnie z art. 78 ust. l pkt l ustawy z dnia 17 grudnia 2004
roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 Nr
14, poz. 114 z późno zm) - orzekła, że pracownicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie
nie popełnili zarzucanego czynu. Komisja stwierdziła cyt.: "Nie będzie zakazane
pogrupowanie produktów o podobnych właściwościach głównych (np. w zakresie żywności
odrębnym rodzajem mogą być: warzywa i owoce, pieczywo czy produkty mięsne), jeżeli
będzie to uzasadnione względami organizacyjnymi, gospodarczymi czy też zdolnością
finansowania przez zamawiającego. Nie ma zatem potrzeby szacowania wartości wszystkich
artykułów żywnościowych łącznie. Jeżeli wartość każdej z kategorii dostaw żywności jest
mniejsza niż 14.000 euro, do udzielania zamówień na poszczególne rodzaje żywności nie
stosuje sie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Rzecznik nie wykazał,
by wartość zakupu żywność poszczególnych, tak zdefiniowanych kategoriach, przekroczyła
równowartość 14.000 euro. W szczególności zakupy dokonane w Sklepie Rybnym dostawcy, u którego dokonano w ciągu roku 2010 i 2011 zakupów na łączne kwoty
przekraczające ten poziom, przedmiotem zakupu nie były tylko ryby, (...) W ocenie
Regionalnej Komisji Orzekającej nie są to produkty, których zamówienie jest "zamówieniem
tego samego rodzaju"." Przedstawione powyżej stanowisko Regionalnej Komisji Orzekającej
jest tożsame ze stanowiskiem prezentowanym w toku kontroli wobec kontrolujących przez
pracowników Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie. Zakupu artykułów żywnościowych
do stołówki szkolnej dokonywano w Szkole Podstawowej nr 6 w Lublinie do czasu kontroli
w sposób, który Regionalna Komisja Orzekająca uznaje za prawidłowy.
W związku z przedstawionym powyżej orzeczeniem Regionalnej Komisji Orzekającej
wnoszę o dokonanie korekty oceny prowadzenia przeze mnie gospodarki finansowej Szkoły
Podstawowej nr 6 w Lublinie, sformułowanej w wystąpieniu pokontrolnym znak AK-KI.1711.1.2012
z dnia l8.05.2012r,
ponieważ postawiony w toku kontroli zarzut
nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy zakupie artykułów
żywnościowych do stołówki szkolnej (stanowiący uzasadnienie negatywnej oceny) był i jest
bezpodstawny. Medialne, imienne informacje na temat wyników kontroli w SP6, powołujące
się na stanowisko WAiK UM Lublin - choć związane z wypełnianiem funkcji publicznej były i są dla mnie osobiście trudne do przyjęcia.
W świetle wszystkich czynności i efektów pokontrolnych procedur, proszę o powtórną
analizę zastrzeżeń i uwag wyszczególnionych w pismach pokontrolnych.
00_ wiadomości:
Pani Ewa Dumkiewiez-Sprawka

- Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
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