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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 

2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 10 lutego 2014 r. do 20 marca 

2014 r. w Nyskim Domu Kultury im. Wandy Pawlik kontrolę problemową gospodarki 

finansowej za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2009-2014. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

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

dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności Nyskiego Domu Kultury będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 28 kwietnia 2014 r. 

Formułując treść wystąpienia pokontrolnego wzięto pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia 

złożone przez Panią pismem nr F.N.32.01.2014 z dnia 6 maja 2014 r. 

 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

Tel. centr. 77 453 - 86 - 36, 37 

Tel/Fax  77 453 - 73 - 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

45 - 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 

ustawy o finansach publicznych w zakresie efektywności wykorzystania posiadanych 

środków poprzez: 

 zawieranie z pracownikami NDK umów zleceń o łącznej wartości 14 980,00 zł na 

wykonanie prac, które zostały jednocześnie powierzone tym pracownikom w ramach 

stosunku pracy (protokół kontroli str. 73-76, 77-78, 89-92), 

 dopuszczenie do pobrania przez bank udzielający kredytu prowizji w łącznej kwocie 

1 800,00 zł, które wykraczają poza zakres opłat i prowizji określony w postępowaniu 

przetargowym (protokół kontroli str. 133-134). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Dyrektor NDK. 

 

2. Niezapewnienie efektywnej kontroli zarządczej, w szczególności przez niewprowadzenie 

skutecznych mechanizmów kontroli, dotyczących operacji finansowych i gospodarczych 

w zakresie: 

 sposobu dokumentowania spełnienia przez pracowników warunków niezbędnych do 

przyznania premii w wysokości przekraczającej 10 % wynagrodzenia zasadniczego 

(protokół kontroli str. 70-71), 

 rejestrowania zawieranych umów zleceń i umów o dzieło (protokół kontroli str. 73), 

 procedur mających na celu niedopuszczenie do zawierania umów o dzieło i umów 

zleceń, których przedmiot jest zbieżny z zakresem czynności i zadań pracowników 

zatrudnionych w NDK (protokół kontroli str. 87-89, 89-92), 

 procedur zmniejszających ryzyko wystąpienia konfliktu interesów w obszarze 

funkcjonowania kontrolowanej jednostki (protokół kontroli str. 102-105), 

 sposobu pobierania oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, od osób niebędących pracownikami zamawiającego (protokół 

kontroli str. 155-156), 

 zasad udzielania zaliczek (protokół kontroli str. 32-33), 

jak również niezłożenie przez Głównego Księgowego oraz złożenie z opóźnieniem przez 

Dyrektora NDK oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2012 rok (protokół kontroli 

str. 11-12). 
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Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Dyrektor NDK, a w zakresie 

niezłożenia wymaganego oświadczenia również Główny Księgowy.  

 

3. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

 nieokreśleniu w polityce rachunkowości jednostki wszystkich wymaganych 

elementów oraz niedokonanie jej aktualizacji (protokół kontroli str. 8-10), 

 księgowaniu operacji gospodarczych na kontach o symbolach 300, 249, 800 i 845, 

których zasad funkcjonowania nie określono w zakładowym planie kont oraz na 

kontach o symbolach 200 i 240 w sposób niezgodny z zasadami określonymi w 

zakładowym planie kont (protokół kontroli str. 15-16, 26, 31-32), 

 braku chronologii zapisów w dzienniku (protokół kontroli str. 14), 

 nieujęciu dat dokonania operacji w dzienniku (protokół kontroli str. 14-15), 

 księgowaniu operacji gospodarczych na kontach o symbolach 101 i 240 pod datami 

niezgodnymi ze stanem faktycznym (protokół kontroli str. 18-20, 33), 

 nieprawidłowym wykazaniu w wybranych pozycjach bilansu za 2012 r. sald kont o 

symbolach 201, 249 i 250 (protokół kontroli str. 22-23), 

 dokonywaniu nieprawidłowych zapisów w ewidencji środków trwałych (protokół 

kontroli str. 48-49), 

 nieujęciu w księgach rachunkowych wartości wszystkich gruntów oraz roszczeń 

spornych jednostki (protokół kontroli str. 36-37, 47-48), 

 zleceniu wykonania obsługi księgowej projektu „Przebudowa Nyskiego Domu 

Kultury im. Wandy Pawlik przy ul. Wałowej w Nysie” przedsiębiorcy poza siedzibą 

NDK, wbrew zapisom zakładowego planu kont (protokół kontroli str. 86-87). 

Powyższe kwalifikować należy jako nieprawidłowość, o której mowa w punkcie 1 

niniejszego wystąpienia. 

 nieprawidłowym ujęciu w księgach rachunkowych zwiększenia wartości budynku 

NDK (protokół kontroli str. 147-149). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Główny Księgowy i Dyrektor 

NDK. 

 

4. Wypłacenie Głównemu Księgowemu dwóch nagród w 2012 roku wbrew przepisom 

ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (protokół 

kontroli str. 69). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor NDK. 
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5. Naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na 

nieprawidłowym wykazaniu w sprawozdaniach: 

 Rb-N sporządzonym wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r. danych w zakresie 

należności wymagalnych (protokół kontroli str. 23-24), 

 Rb-Z sporządzonym wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r. danych w zakresie 

zaciągniętego kredytu (protokół kontroli str. 44-45), 

 Rb-UZ sporządzonego za 2012 r. danych w zakresie zaciągniętego kredytu (protokół 

kontroli str. 45). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Główny Księgowy i Dyrektor 

NDK. 

 

6. Naruszenie zasad inwentaryzacji polegające na: 

 nieprzeprowadzeniu na dzień 31.12.2012 r. inwentaryzacji aktywów i pasywów, a w 

szczególności sald następujących kont: 020, 080, 050, 060, 070, 220, 240, 249, 250, 

300, 470, 800, 845, 851, 860 (protokół kontroli str. 42), 

 przeprowadzeniu inwentaryzacji zobowiązań ujętych na koncie 201 nieprawidłową 

metodą (protokół kontroli str. 39-40), 

 przeprowadzeniu inwentaryzacji należności ujętych na kontach 200, 201 z 

naruszeniem przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (protokół kontroli str. 40-41), 

 nieterminowym przeprowadzeniu inwentaryzacji należności metodą potwierdzenia 

sald (protokół kontroli str. 41-42). 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Główny Księgowy i Dyrektor NDK. 

Wskazane powyżej nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w 

ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 168). 

 przeprowadzeniu inwentaryzacji gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych 

wg stanu na dzień 31.12.2010 r. nieprawidłową metodą (protokół kontroli str. 43).  

Odpowiedzialność ponoszą członkowie komisji inwentaryzacyjnej, Główny Księgowy 

i Dyrektor NDK. 

 

7. Nieprawidłowe sporządzenie deklaracji na podatek od nieruchomości w latach 2012-2014 

(protokół kontroli str. 46-47). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy i Dyrektor NDK. 
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8. Nieprawidłowości związane z wynajmowaniem pomieszczeń NDK polegające na: 

 nienaliczaniu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w latach 2011-2012 

od podmiotów wynajmujących pomieszczenia (protokół kontroli str. 24), 

 wynajmowaniu pomieszczeń otrzymanych na mocy umowy użyczenia bez zgody 

właściciela (protokół kontroli str. 65-66). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Dyrektor NDK i Główny 

Księgowy. 

 

9. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na: 

 niepoinformowaniu wykonawców o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków (protokół kontroli str. 

138), 

 niezagwarantowaniu nienaruszalności przechowywanej oferty poprzez dopuszczenie 

do zagubienia załącznika do oferty (protokół kontroli str. 142-143), 

 pominięciu w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu (protokół kontroli str. 

153-154), 

 udzieleniu zamówienia publicznego z pominięciem stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych, którego przedmiotem było przygotowanie dokumentacji 

niezbędnej do rozliczenia otrzymanych z Unii Europejskiej środków finansowych na 

realizację projektu „Przebudowa Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik przy ul. 

Wałowej w Nysie” poprzez zawarcie 14 odrębnych umów o dzieło na łączną kwotę 

63 000,00 zł (protokół kontroli str. 84-86),  

 zastosowaniu trybu dialogu konkurencyjnego przy udzieleniu zamówienia na dostawę 

infrastruktury multimedialnej z naruszeniem przesłanek stosowania tego trybu 

(protokół kontroli str. 134-137),  

 sporządzeniu niekompletnego protokołu postępowania (protokół kontroli str. 156). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Dyrektor NDK oraz 

członkowie Komisji Przetargowej. 

 nieoświadczeniu przez członka Komisji Przetargowej czy istnieją okoliczności 

powodujące wyłączenie go z postępowania (protokół kontroli str. 127). 

Odpowiedzialność ponosi członek Komisji Przetargowej a z nadzoru jej 

Przewodniczący. 
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Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z 

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

 zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia po upływie 2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy pomimo, iż zgodnie z 

obowiązującymi przepisami powinno to nastąpić niezwłocznie (protokół kontroli str. 

129-130). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor NDK. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z 

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

 dokonaniu istotnych zmian postanowień zawartych umów w stosunku do treści ofert, 

pomimo nieprzewidzenia w dokumentacji przetargowej możliwości dokonania takich 

zmian lub nieokreślenia ich warunków (protokół kontroli str. 130-133 i 144-145). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor NDK. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z 

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

 niejednoznacznym określeniu kryteriów oceny ofert, braku lub nieprawidłowym opisie 

kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty (protokół 

kontroli str. 139-140, 151-153). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik ds. Administracyjno-technicznych oraz Dyrektor 

NDK. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z 

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

 dopuszczeniu do postępowania oferty wykonawcy, której treść nie odpowiadała treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wykonawcy, który nie wykazał 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu (protokół kontroli str. 141-142, 156-

159). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor NDK oraz członkowie komisji przetargowej. 
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Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w 

ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

 zawarciu w ogłoszeniu o przetargu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zapisów niejednoznacznych, mogących wskazywać na naruszenie ogólnej zasady 

uczciwej konkurencji (protokół kontroli str. 154). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor NDK. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w ustawie z 

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto stwierdzoną przez kontrolujących 

nieprawidłowość wymienioną w punkcie 8, poprzez wystawienie kontrahentom 

wynajmującym pomieszczenia w NDK not obciążeniowych za nieterminowe płatności. 

 

 

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 przestrzeganie dyspozycji art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 

poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zakresie 

efektywnego wykorzystania środków finansowych Nyskiego Domu Kultury w 

szczególności poprzez zaniechanie zawierania z pracownikami NDK umów zleceń na 

wykonanie prac, które zostały im powierzone w ramach stosunku pracy. Podjąć działania 

celem zapobieżenia dalszemu pobieraniu przez bank prowizji, które wykraczają poza 

zakres opłat i prowizji określony w postępowaniu przetargowym. 
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2. Podjąć działania w zakresie funkcjonowania skutecznej kontroli zarządczej poprzez 

ustanowienie lub wzmocnienie istniejących mechanizmów zapewniających realizację 

celów i zadań zgodnie z prawem, efektywnie, oszczędnie i terminowo, stosownie do 

dyspozycji art. 68 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) W szczególności określić i 

wprowadzić procedury dotyczące: dokumentowania podstawy przyznawania premii 

przekraczającej 10 % wynagrodzenia zasadniczego, zlecania usług w drodze zawieranych 

umów zleceń i o dzieło, zapobiegania dodatkowemu zlecaniu prac tożsamych z zakresem 

czynności pracowników NDK, zmniejszania ryzyka wystąpienia konfliktu interesów w 

przedmiocie zlecanych usług, udzielania i rozliczania zaliczek dla pracowników. 

Wzmocnić procedury określające sposób pobierania oświadczeń, o którym mowa w art. 

17 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku osób niebędących 

pracownikami zamawiającego. Ponadto przestrzegać terminowego składania oświadczeń 

o stanie kontroli zarządczej przez osoby wskazane w wewnętrznych procedurach 

jednostki. 

 

3. Wzmocnić działania nadzorcze i kontrolne w zakresie rachunkowości celem zapewnienia 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Doprowadzić politykę rachunkowości do 

zgodności z wymogami wynikającymi z art. 10 cyt. ustawy o rachunkowości, dostosować 

ją do potrzeb jednostki, w tym prawidłowo opisać zasady funkcjonowania wszystkich 

kont, na których księgowane są operacje gospodarcze. Zapewnić przestrzeganie art. 14 i 

art. 23 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy o rachunkowości w zakresie zachowania chronologii i 

kompletności zapisów w dzienniku. Doprowadzić do prawidłowego prowadzenia 

ewidencji kont 101, 200, 240. Należności i zobowiązania wykazywać zgodnie z treścią 

ekonomiczną w bilansie sporządzanym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy. 

Dokonać prawidłowych zapisów w ewidencji środków trwałych oraz doprowadzić do 

zaewidencjonowania wszystkich gruntów i roszczeń spornych stosownie do przepisu art. 

24 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy. Zaprzestać zlecania na zewnątrz obsługi księgowej NDK, 

wbrew zapisom zakładowego planu kont i art. 11 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości. 

Dokonać wyceny oraz prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych majątku trwałego 

zakupionego w ramach realizacji umowy z dnia 11 maja 2012 r., stosownie do art. 3 ust. 1 
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pkt 15 cyt. ustawy o rachunkowości oraz zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 242, poz. 1622). 

 

4. Zaprzestać wypłacania Głównemu Księgowemu dwóch nagród w ciągu roku. Stosować w 

tym zakresie przepisy art. 5 ust. 3 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r. poz. 254 z późn. zm.). 

 

5. Zapewnić sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 

(Dz. U. nr 43, poz. 247 z późn. zm.).  

 

6. Wprowadzić skuteczne procedury, które zapewnią przestrzeganie przepisów art. 26 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

330 z późn. zm.) w zakresie prawidłowego i terminowego inwentaryzowania wszystkich 

aktywów i pasywów podlegających inwentaryzacji.  

 

7. Deklaracje na podatek od nieruchomości sporządzać stosownie do przepisów ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego. Prawidłowo 

wykazać powierzchnie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

8. Zapewnić przestrzeganie regulacji z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zakresie 

ustalania należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny oraz 

wynajmowanie użyczonego mienia zgodnie z zasadami określonymi w umowie 

użyczenia. 

 

9. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych 

określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zapewnić przestrzeganie przepisu 

art. 60d ust. 1 w zakresie informowania wykonawców o wynikach spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków. 

Zagwarantować nienaruszalność przechowywanych ofert stosownie do przepisu art. 97 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również zgodność treści specyfikacji 
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istotnych warunków zamówienia z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Nie dopuszczać do 

nieprawidłowego stosowania wyłączenia określonego w art. 4 ust. 8 ustawy w 

przypadkach udzielania zamówień publicznych, których przedmiot ma jednorodny 

charakter oraz tego samego wykonawcę. Zapewnić prawidłowe stosowanie przesłanek 

określonych w art. 60b ust. 1 ustawy przy udzielaniu zamówień w trybie dialogu 

konkurencyjnego. W protokołach postępowania zawierać wszystkie informacje 

wymagane przepisem § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz. U. nr 223, poz. 1458). Zapewnić składanie skutecznych oświadczeń, o 

których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy przez wszystkie osoby do tego zobowiązane. 

Doprowadzić do niezwłocznego zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, 

zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 cyt. ustawy. Zaprzestać dokonywania istotnych zmian 

zawartych umów w stosunku do treści ofert, na podstawie których dokonano wyboru 

wykonawcy, jeżeli takie zmiany nie zostały przewidziane w ogłoszeniach o zamówieniach 

lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie określono warunków tych 

zmian, stosownie do dyspozycji art. 144 ust. 1 cyt. ustawy. Szczególnym nadzorem objąć 

sposób określania kryteriów oceny ofert, którymi zmawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, tak by były one zgodne z dyspozycją art. 91 ustawy. Zapewnić rzetelną 

ocenę złożonych ofert, aby prawidłowo dokonywać wykluczenia z postępowania 

wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków w postępowaniu zgodnie z 

przepisem art. 24 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy oraz odrzucać oferty, których treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stosownie do przepisu art. 

89 ust.1 pkt 2 cyt. ustawy. Zaprzestać zawierania w dokumentacji przetargowej zapisów 

niejednoznacznych, mogących wskazywać na naruszenie zasady uczciwej konkurencji, 

określonej w art. 7 ust. 1 cyt. ustawy. Podjąć działania zmierzające do podniesienia 

kwalifikacji pracowników NDK zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.  

 

 

 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. 
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 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. 

 

Do wiadomości: 

Burmistrz Nysy 

 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


