
 
 

 

Opole,  17 stycznia 2006 r. 

 

ZK-401- 33/05 

 

 

Pan 

Dieter Przewdzing 

Burmistrz Zdzieszowic 

    

 

       

W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 25 października 2005 r. do    

9 listopada 2005 r. w tamt. Urzędzie kontrolę doraźną wybranych zagadnień gospodarki 

finansowej i zamówień publicznych. W szczególności kontrolą objęto zamówienie publiczne 

związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budynku socjalno-

mieszkalnego w Zdzieszowicach i jego realizacją oraz dotyczące zagospodarowania terenu na 

boiska sportowe i wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Zdzieszowicach.   

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 24 listopada 2005 r. 

Pismem z dnia 25 listopada 2005 r. nr In – 0911/1/2000 wniósł Pan poza procedurę określoną 

przepisami zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, dotyczące wyboru wykonawcy 

robót związanych z budową obiektu na mieszkania socjalne. Wniesione zastrzeżenia zostały 

wykorzystane przy formułowaniu wniosku pokontrolnego.                                                                                                            

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych polegające na udzieleniu zamówienia wykonawcom, których oferty nie spełniały 

wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na: 
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− brak wymaganych referencji potwierdzających wykonanie robót na rzecz poprzednio 

zamawiających o podobnym zakresie i wartości jak stanowi przedmiot zamówienia 

(zamówienie  na  wykonanie  budynku  socjalno-mieszkaniowego,  protokół  kontroli  

str. 9-13);  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz Zdzieszowic; 

− niezgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem określonym w kosztorysach, 

stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zamówienie na 

zagospodarowanie terenu na boiska sportowe i wykonanie ogrodzenia, protokół kontroli 

str. 19-21). 

 Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Zdzieszowicach. 

 W związku z powyższym wnoszę o podjęcie działań skutecznie eliminujących 

stwierdzone  nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych w Urzędzie 

Gminy oraz w podległej jednostce organizacyjnej, a w szczególności zapewniających 

przestrzeganie postanowień art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).  

 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosku pokontrolnego lub przyczynach 

jego niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wymienionego wniosku w myśl 

art. 27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Do wiadomości: 
1. Rada Gminy 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 
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