Szczecin, dnia 26 lutego 2010 r.

Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie
WK-0913 – 945/5/D/2010

Szanowny Pan
Jan Owsiak
Burmistrz Miasta
Świdwin
Uprzejmie informuję Szanownego Pana, że Regionalna Izba
Obrachunkowa w Szczecinie, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia
7 października 1992 roku. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), w dniu 25 stycznia 2010 roku podjęła
czynności w celu przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Świdwin kontroli
doraźnej w zakresie udzielenia przez jednostkę samorządu terytorialnego w
2005 roku zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa boiska sportowego w
Świdwinie" o wartości kosztorysowej 542 160,15 zł.
Protokół kontroli został przekazany Panu w dniu 29 stycznia 2010 roku.
W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono,
że procedury zastosowane przez jednostkę samorządu terytorialnego
przy udzieleniu zamówienia publicznego oraz ich zgodność z przepisami
obowiązującego prawa zostały we wcześniejszym okresie objęte kontrolami:
1) kompleksową przeprowadzoną w dniach od 6 lutego 2006 roku do 10
lutego 2006 roku przez Wydział Prawny i Nadzoru Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, którą objęto realizację przebiegu
kontraktu wojewódzkiego (…) w zakresie prawidłowości stosowania
zamówień publicznych – nieprawidłowości nie stwierdzono;
2) problemową przeprowadzoną w dniu 15 maja 2006 roku przez
Wojewódzkie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, którą objęto
sprawdzenie zgodności:
realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie nr 108/KW/2005
i aneksu nr 1 z dnia 9 grudnia 2005 roku,
wyboru dostawców i wykonawcy inwestycji z Prawem zamówień
publicznych,
realizacji zadania z przepisami Prawa Budowlanego,
realizacji projektu z umową o dofinansowanie,
rzeczowego
zaawansowania
projektu
z
harmonogramem
rzeczowo-finansowym,
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3)

z zasadą finansowania kosztów uzasadnionych,
oraz weryfikację wniosku z dnia 8 grudnia 2005 roku o wypłatę dotacji z
budżetu państwa – nieprawidłowości nie stwierdzono;
podatkową przeprowadzoną w okresie od 4 października 2006 roku do 30
listopada 2006 roku przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie w
zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania w 2005 roku
środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację zadania pn.
,,Przebudowa boiska sportowego w Świdwinie" – nieprawidłowości nie
stwierdzono.

Okoliczności udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego
były również przedmiotem działań podjętych przez Prokuraturę Rejonową
w Białogardzie, która – postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2007 roku –
postanowiła o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia
obowiązków służbowych przez Burmistrza przy realizacji kontraktu
wojewódzkiego nr 108/KW/05 o nazwie ,,Przebudowa boiska sportowego w
Świdwinie".
W uzasadnieniu ww. odmowy Sławomir Domagała – Asesor Prokuratury
Rejonowej wskazał, że wszystkie czynności prawne i faktyczne podjęte przez
Burmistrza przy realizacji ww. inwestycji dokonywane były w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jednocześnie z uzasadnienia odmowy
wynika również, że nie sposób jest dopatrywać się jakichkolwiek
nieprawidłowości przy opracowywaniu kosztorysu inwestycji, a w końcu
także jakości robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową zawartą
między stronami.
W 2009 roku z dokumentacją dotyczącą realizacji kontraktu
wojewódzkiego nr 108/KW/05 pn. ,,Przebudowa boiska sportowego w
Świdwinie" zapoznała się również Komisja Rewizyjna Rady Miasta Świdwin,
która nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie dokumentacji sporządzonej
przez zamawiającego, jak również przy realizacji zadania.
W oparciu o dokumentację z kontroli przeprowadzonych w okresach
wcześniejszych w zakresie udzielenia zamówienia publicznego pn.
,,Przebudowa boiska sportowego w Świdwinie" i jego realizacji Regionalna
Izba Obrachunkowa odstąpiła od wykonania kolejnych czynności kontrolnych
tego zadania.
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