
 

 

Opole, 1 marca 2021 r. 

NKO.401-2/2021 

 

Pan 

Gerard Cebula 

Prezes Zarządu Gminnego 

Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego Sp. z o.o. w 

Prószkowie 

 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137) przeprowadziła w dniach od 7 stycznia 2021 r. do 22 stycznia 2021 r. kontrolę doraźną 

wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

Sp. z o.o. w Prószkowie za lata 2018-2020. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

operacje finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu 

o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono nieprawidłowości 

w działalności Spółki będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

17 stycznia 2021 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

 

1. Niewywiązywanie się z postanowień zawartych w umowach na realizację zamówień 

uzyskanych od Gminy Prószków poprzez: 
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a) niewykonanie przedmiotu zamówienia określonego w umowie nr RG.272.1.2018.KRG 

z dnia 26.01.2018 r. na realizację zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg, 

chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa 

w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. przy użyciu sprzętu do zimowego 

utrzymania wraz z obsługą i dostawą materiałów uszorstniających” oraz w umowie 

nr RG.272.9.2018.KRG z dnia 31.12.2018 r. na realizację zamówienia pn. „Zimowe 

utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie 

miasta Prószkowa w roku 2019 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z 

obsługą i dostawą materiałów uszorstniających”, w części dotyczącej pozostawania w 

stałej gotowości i zapewnienia sprawnego technicznie sprzętu przez 24 godziny na dobę 

przez 7 dni w tygodniu, poprzez niezapewnienie do realizacji tych zamówień co 

najmniej pięciu jednostek transportowo-sprzętowych (protokół kontroli str. 10-12, 14-

17). 

Odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu GPW Sp. z o. o. 

b) powierzenie do realizacji podwykonawcom części zamówienia pn. „Remont budynku 

położonego w Prószkowie, ul. Opolska 10”, wbrew postanowieniom umowy 

nr RG.272.1.2019 z dnia 05.02.2019 r. (protokół kontroli str. 23-24). 

Odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu GPW Sp. z o. o. 

 

II. Wnioski pokontrolne  

 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzenia zagadnień 

objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie art. 9 ust. 

2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o pełne 

wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o podjęcie skutecznych działań w 

celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

 

1. Zapewnić prawidłową realizację postanowień zawartych w umowach dotyczących 

realizacji zamówień publicznych uzyskiwanych od Gminy Prószków m.in. poprzez: 

a) realizację pełnego zakresu usług lub robót będących przedmiotem tych umów, 

b) powierzanie podwykonawcom części robót wyłącznie w sytuacji gdy jest to 

dopuszczalne w świetle przepisów art. 214 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz zawartych umów. 
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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 wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych 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 przez błędną jego wykładnię lub 

niewłaściwe zastosowanie. 

 

 

         Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

Burmistrz Prószkowa 
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