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WOJEWODA SWIETOKREYSKI
Kielce, dnia 19-12-2018
Znak: IR.Ill.431.6.2.2018

Pan
Robert Paluch
W6jt Gminy WiLczyce

WYSTAPIENIE PO KONTROLNE
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji
rzadowej w wojew6dztwie (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2234 z p6Zn zm) oraz art 6 ust. 4
ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rzadowej (Dz.U Nr 185 poz 1092)

Monika Mikola]czyk I Halina Piwowarska, pracownicy Wydrialu lnfrastruktury I Rozwoju
Swiapkrzyskiego Urz?du Wojew6dzkiego przeprowadzili w dniu 14 listopada br. w podleglym

Panu Urz?dzie kontrol? problemowa dotyczaca wykorzystania Srodk6w publicznych przymanych
w 2017 roku na realizacj? zadal pn:
1

Przebudowa drogi gminnej Zagrody -Wincent6w (nr ewid. 507, 472,679) na odcinku od kin 0

+ 285 do kin 1 + 035 w msc Zagrody i Dacharz6w -zabezpieczenie dna wawozu,
2

Przebudowa drogi gminnej Wilczyce - Jakub6wka ( nr ewid 492) na odcinku od kin 0 +000 do
kin 0 +306 w msc. Wilczyce -zabezpieczenie dna wawozu,

3

Przebudowa drogi gminnej Podgaj6wka -Dacharz6w ( nr ewid. 304) na odcinku od kin 0 +000
do kin 0 +788 w msc. Radoszki - zabezpieczenie dna wawozu.

W zwiazku z powy2szym,

na podstawie

art.

47

wymienionej

na wst?pie

ustawy

o Kontroli w administracj I rzedowej , przekazuj? Panu wystapienie pokontrolne.
Kontrolujacy pozytywnie oceniaja spos6b wykoraystania Srodk6w publicznych przyznanych
w 2017 roku.

Przeprowadzone cayrmo§ci kontrolne \vykazaly, Ze Gmina Wilcayce

w ramach usuwania

skutk6w kl?sk dywiofo\vych realizowanych w 2017 roku otrzymala §rodki dotacji celowej w dziale

600 - Transport i lqcznos6, rozdziale 60078 - Usuwanie skutkbw kl?sk Zywiolowych, paragldie
6330 w wysokosci 414 000,00 zl.

Wojewoda Swi?tokrzyski przekazala §rodki dotacji na rachunek Gminy Wilczyce w dniu 21
czerwiec 2017 roku w kwocie 414 000 zl (FN.I.3111 200 2017).

Z przeslanych do Wydzialu Infrastruktury I Rozwoju SUW Roz/7czeri

Aoricott;}`cA oraz

uzyskanych w trakcie kontrol] dokumentow Zrddiowych Jednostki, dotycz?cych wydatkowania
§rodk6w finansowych przekazanych na przedmiotowe zadania w 2017 roku wynika, Ze lac2na

wartos6 realizowanych inwestycji wraz z kosztami niekwalifikowanymi wyniosla 742 284,34 zl z
czego §rodki przekazane z budzetu pahstwa stanowily 414 000,00

zl, natomiast pozostala cz?S6

stanowily Srodki wlasne Gminy

W zakresie rzeczowym ustalono, Ze przedmiotowe zadania zostaly wykonane zgodnie

z umowa zawarta pomi?dzy Gmina a Woj ewod? §wi?tokrzyskim (Protok6l ogl?dzin)
W

trakcie

czynno§ci

kontrolnych

sprawdzeniu

poddano

post?powanie

o udzielenie zam6wienia publiczmego na ww. zadania.

Jak ustalono w 2017 roku beneficjent przeprowadzil procedure przetargowa wtrybie
przetargu nieograniczonego, w mysl przepis6w art 39 ustawy z dnia 29 stycmia 2004 roku P;.ani'o
zamb`I ieri publicznych

Zarzadzeniem nr 4/2015 Wduta Cininy Wilczyce w dniu 12 stycznia 2015 r

zostala powolana

komsja przetargowa. Ustalono, ze Kierownik jednostki oraz czlonkowie komsji w dniu 24 03.2017
r zlozyli stosowane o§wiadczenia wymagane przepisami okre§lonymi w art.17 ust 2 w/w ustawy

Prawo zam6wieh publicznych Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporzadzonym na druku
ZP-PN

na okoliczlos6

przeprowadzenia

niniejszego

post?powania

(oznaczenie

sprawy

ZP.271.12017) wartos6 szacunkowa zam6wienia okreslona zostala na dzieh 6 marca 2017 roku na

kwot€ 528 287,85 zl, co stanoVI rdwnowartos6 126 539,04 euro. Ustalenia wartosci zam6wienia

dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego

W dniu 9 marca 2017 roku na stronie Biuletynu zam6wieh publlcznych zamieszczono
ogloszenie o zamdwieniu pod nr 40270. Ogloszenie zostalo zamieszczone na s[ronie in[emetowej
Zamawiajapego -www.wi]caycepl od dnia 09 03 2017 r

do aria 24 03.2017 r. Specyfikacja

istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ) wraz z zalqczmikami zamieszczona zostala na stronie

intemetowej www.wilcryce.pl. Termin skladania ofert wyznaczony przez zamawiaj acego uplywal
w dniu 24.03.2017 r. o godzinie 7.45 w siedzibie Urz?du Gminy w Wilcaycach. Do dnia uplywu

terminu

skladania

ofert

przedmiotowych inwestycj i.

do

siedziby

Jednostki

wplyndy

3

oferty

dotyczape

realizacji

Otwarcie ofert odby]o si? w dniu 2403.2017 r

o godzinie 8.00 w Urz?dzie Gminy

w Wilczycach

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajapy podal kwot?, jaka zamierza przeznaczy6
na sfinansowanie inwestyc]i, ti. 630 000,00 zl. Po weryfikacji zlozonych ofert zamawiajapy unal

za najkorzystniejsza ofert? Przedsi?biorstwo Rob6t Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas
Piasecmo 44. W dniu 4 kwietnia.2017 roku droga pocztowa, faxem poinformowano oferent6w
o wyborze

najkorzystniejszej

oferty.

Ogloszenie

o udzieleniu

zam6wienia

zamieszczono

w Biuletynie zam6wieh public2nych pod nr 64819-2017 w dniu 12.04.2017 r.

W dniu 12 kwietnia 2017 roku podpisano umowe nr 14/2017 z Przedsiebiorstwem Robot

Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

Piasec2mo 44, okreslajapa warunki realizacji i plathosci

dotyczace niniejszych inwestycji.

W badanym materiale niepraVldlowo§ci nie stwierdzono.
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