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

2137 ze zm.) przeprowadziła w dniach od 7 czerwca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. kontrolę 

doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2017-2021. 

 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 Miejskiego Zarządu Dróg będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa. 

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

6 września 2021 r. 

 W dniu 9 września 2021 r. Dyrektor oraz Główna Księgowa Miejskiego Zarządu Dróg 

w Opolu odmówiły podpisania protokołu przedmiotowej kontroli i złożyły pisemne 

wyjaśnienia co do przyczyn tej odmowy. Argumenty wskazane w wyjaśnieniach zostały wzięte 

pod uwagę przy ostatecznym formułowaniu treści wniosków pokontrolnych w niniejszym 

wystąpieniu. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych polegające na: 

a) udzieleniu zamówienia publicznego na wykonywanie usługi zimowego oczyszczania 

nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola  w okresie od 16 lutego 2021 r. do 8 marca 

2021 r. o wartości 496 923,53 zł netto (611 215,94 zł brutto przy 23% stawce podatku 

VAT) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o 

zamówieniach publicznych (protokół kontroli str. 10-13). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 

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

finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.). 

b) nieprawidłowym sposobie ustalenia wartości zamówienia na realizacje zadania pn. 

"Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej” w 

zakresie „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami 

postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym" (protokół kontroli str. 23-24). 

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektor oraz Kierownik Działu Realizacji Inwestycji 

Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 

 

2. Brak właściwego nadzoru nad wydatkowaniem środków publicznych przy realizacji 

zamówienia publicznego pn. „Oczyszczanie miasta w zakresie: zimowego oczyszczania 

nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola” poprzez: 

a) akceptowanie przesyłanych przez wykonawcę meldunków (w formie komunikatów) 

niezgodnych z umową, tj. bez załączników w formie wydruków z systemu 

komputerowego potwierdzających pracę sprzętu (protokół kontroli nr 13-14). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Działu Utrzymania Zieleni  

i Czystości Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 

b) niesporządzanie protokołów odbioru prac zleconych po zgłoszeniu przez wykonawcę 

ich zakończenia (protokół kontroli nr 14-15). 

Odpowiedzialność ponoszą Inspektor i Kierownik Działu Utrzymania Zieleni  

i Czystości Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 
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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. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w szczególności 

poprzez: 

a) zapewnienie przestrzegania postanowień art. 17 ust. 2 cyt. ustawy, zobowiązujących do 

udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami tej 

ustawy, 

b) ustalanie wartości zamówień publicznych na roboty budowlane zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 cyt. ustawy. 

 

2. Wzmocnić nadzór odnośnie rozliczania wykonawców usług, których przedmiotem jest 

zimowe oczyszczanie nawierzchni jedni na ulicach miasta Opola, z prawidłowej realizacji 

tego zadania poprzez egzekwowanie kompletności składanych przez wykonawcę 

dokumentów rozliczeniowych i weryfikowanie ich treści. Zapewnić ścisłe przestrzeganie 

postanowień umów zawartych z wykonawcami przedmiotowych usług, szczególnie w 

zakresie dokonywania odbioru i rozliczenia wykonanych zadań.  

 

 

 

 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 ust. 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. 

 

 

 

   Zastępca Prezesa 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

              Aleksandra Bieniaszewska 
 

 

Do wiadomości: 

Prezydent Miasta Opola. 
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