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Pan Andrzej Nejman  
Burmistrz Wołowa 
 
Rynek Ratusz 
56-100 Wołów

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu w lutym br. roku zakończyła kontrolę doraźną w

zakresie wydatkowania środków na usuwanie skutków powodzi. Ustalenia kontroli opisano 

w protokole, którego jeden egzemplarz wręczono Panu Burmistrzowi 11 lutego 2000 roku. 

 

Kontrola wykazała, że: 

 

1. Zarząd MiG Wołów w uchwałach powołujących komisje przetargowe nakłada na ich członków 

obowiązek sporządzenia protokołu z publicznego otwarcia ofert oraz sporządzenia protokołu z

przeprowadzonego postępowania – nawet w sytuacji, gdy wartość zamówienia nie przekracza 30 000 

Euro. Komisje przetargowe – w tych właśnie przypadkach (np. postępowania o udzielenie zamówienia 

na remont dróg: ulicy Ogrodowej oraz ulicy Dolnej w Lubiążu) - nałożonego przez Zarząd obowiązku 

sporządzenia protokołów nie dochowują, uznając wyższość ustawy o zamówieniach publicznych 

(która w tych sytuacjach protokołu nie wymaga) ponad uregulowania wewnętrzne.  

2. W specyfikacjach istotnych warunków zamówienia opracowanych dla postępowań o udzielenie 

zamówienia na remont ulicy Ogrodowej oraz ulicy Dolnej w Lubiążu (przewidywana wartość każdej z 

tych umów przekraczała 20 000 Euro) nie zamieszczono wymagań dotyczących zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, przez co naruszony został przepis art. 35 ust. 1 pkt 11 ustawy o 

zamówieniach publicznych. Konsekwencją naruszenia tego przepisu były braki odpowiednich 

postanowień dotyczących zabezpieczenia w zawartych umowach. 

 

Podając powyższe do wiadomości Pana Burmistrza, Regionalna Izba Obrachunkowa we 

Wrocławiu - działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U . nr 85, poz. 428 ze zmianami) - wnosi o : 

 

- Dostosowanie procedur postępowania komisji przetargowych do przepisów ustawy 

o zamówieniach publicznych lub konsekwentne egzekwowanie w tym zakresie uregulowań

wewnętrznych – nakładających na komisje przetargowe wyższe obowiązki ponad te, które 



2

wynikają z ustawy, jeśli rzeczywiście jest to niezbędne do wyboru przez komisję

najkorzystniejszej oferty. 

 

- Zapewnianie Gminie uzyskanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy we wszystkich 

przypadkach, gdy wymagają tego przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z 30 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co 

do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oraz form tego 

zabezpieczenia (Dz. U. nr 140, poz. 794). 

 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i 4 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o działaniach 

podjętych w celu wykonania przedstawionych wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.  

Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w 

terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za pośrednictwem Prezesa Izby. 

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

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 
Pan  
Dariusz Chmura  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie 


