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Pan  

Jerzy Delewicz  

Prezes Zarządu Spółki 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

w Krapkowicach 

 

 

 

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) przeprowadziła w dniach od 7 stycznia do 1 lutego 2013 r. w Spółce 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach kontrolę doraźną wybranych zagadnień 

gospodarki finansowej w zakresie udzielonych zamówień publicznych w 2012 roku.  

Kontrolę przeprowadzono na podstawie stwierdzonych operacji finansowo-gospodarczych, 

dowodów źródłowych oraz ewidencji księgowej. W oparciu o dokumentację udostępnioną 

inspektorowi kontroli stwierdzono nieprawidłowości w działalności Spółki będące 

konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz postanowień umowy zawartej z 

wykonawcą zamówienia publicznego. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym przedstawicielowi Spółki w dniu 

1 lutego 2013 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

45 — 052 OPOLE        

ul. Oleska 19a 

Tel. centr. 077 453 86 36,37 

Tel/Fax  077 453 73 68 
E-mail: rio@rio.opole.pl 

www.rio.opole.pl 

mailto:rio@rio.opole.pl


1. Błędne ustalenie terminu związania ofertą w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym 

oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (protokół kontroli str. 4). 

Odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu Spółki WiK w Krapkowicach. 

2. Dopuszczenie do realizacji części robót wykonywanych w ramach zadania pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej, tłocznej dla miejscowości Żywocice, Krapkowice w 

rejonie ul. Kozielskiej, Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, 

Dzierżonia” w sposób odmienny niż określony w dokumentacji technicznej i ofercie 

złożonej w postępowaniu przetargowym (protokół kontroli str. 8-10). 

Odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu Spółki WiK w Krapkowicach. 

 

II. Wnioski pokontrolne 

 W celu 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 prawidłowe ustalanie okresu związania ofertą, zgodnie z przepisem art. 85 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

 

2. Zaniechać podejmowania działań, które prowadzą do realizacji udzielonego 

zamówienia w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną, złożoną ofertą i zawartą 

umową.  

 

 

 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.  

 

 

Do wiadomości:  

- Rada Nadzorcza WiK Sp. z o.o. w Krapkowicach, 

- Burmistrz Krapkowic. 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

                                                                                                    /--/ 

 


