
~)~a~1j.~~~
~

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiZK.VI.431.15.1015

Urząd Gminy w Imielnie
Ił r

ł I 2015 -12- 24 l ~
5 2

--'- o
LOZ. 41::XD.Z){;;:-_.

K. I ~2, d' "01-lece, .... gruma_ )

Pali

Zblglllew Huk

Wójt Gmlll)' lmle/llo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 1009 roku o Wojewodzie i administracji

rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 106) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca

1011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Oz.U. nr 185. poz. 1092) Joanna Lazarska

i Halina Piwowarska, inspektorzy wojewódzcy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 14 i 15

listopada br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania

środków publicznych przyznanych w 2014 roku na realizację zadań związanych

z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W związku z po"'yższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy

o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych

przyznanych w 2014 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Imielno otrzymała

w 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa środki w v,.ysokości 452223 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

l. Remont drogi nr ell: 448 l\' lmielnicy l\' km O + 330 do 0+590

2. Remont drogi nr ell: 715 l\' Wygod::ie l\' km O + 010 do O + 252

3. Remont drogi gminnej 326003 T Grud::yny - Zal\'ale Niegoslawskie l\' km l + 6-10do 2 +

166 plus 20 m2 ro::ja::du

4. Remont drogi nr ew. 392 l\'MotkOllicach l\' km 0+000 do l..7n0+658



5. Remont drogi gminnej 326001 T Mierzwin - Be/k - Kwasków w km O+ 000 do 1 + 675

plus 30 m2 rozjazdu

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadania zostały wykonane zgodnie

z umowami zawartymi pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddana została ró\\nież dokumentacja

przetargowa wyłonienia \vykonawców zadań objętych dofinansowaniem pn.: ..Remont drogi

gminnej 326001 T Mierzwin - Be/k - Kwasków w 1..7nO + 000 do 1 + 675 plus 30 m2

rozjazdu. Remont drogi nr ew, 448 w 1mielnicy w km O+ 330 do O+ 590 ",

Stwierdzono, że przeprowadzone postępowanie zostało zrealizowane zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
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