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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie Zarządzenia nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

31.12.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli 

zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 

w jednostkach organizacyjnych wojewódzkiej administracji zespolonej, jednostkach 

samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie 

Świętokrzyskiemu, przedsiębiorstwach państwowych, dla których Wojewoda Świętokrzyski 

jest organem załoŜycielskim oraz innych jednostkach organizacyjnych – w zakresie 

wynikającym z przyznanych Wojewodzie uprawnień kontrolnych, Wydział Zarządzania 

Funduszami Europejskimi przeprowadził w dniach 10 ÷ 12 maja 2010 roku kontrolę 

w Powiecie Kieleckim, w zakresie realizacji Umowy Dotacji nr 72/NPPDL/09 z dnia 

04.05.2009 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole Kontroli 

podpisanym dnia 18 maja 2010, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach  zgodnie z § 29 Zarządzenia nr 

122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2009 r., przekazuje niniejsze 

wystąpienie pokontrolne. 
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WZFE ocenia pozytywnie z uchybieniami  działania Powiatu Kieleckiego – 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 0378T Zgórsko – Nowiny – Trzcianki – Sitkówka odc. od km 0+027 do km 

2+317”. Wykonano remont odcinka drogi o łącznej długości 2.290 mb zgodnie z załoŜeniami 

projektowymi: ujednolicono szerokość drogi, wykonano nową podbudowę, ułoŜono warstwę 

wyrównawczą, wiąŜącą i ścieralną dla ruchu KR-3 i KR-4, wybudowano chodniki i zatoki 

autobusowe, utwardzono pobocza, zainstalowano bariery spręŜyste i poręcze ochronne, 

uporządkowano odwodnienie, w tym wykonano cztery odcinki kanalizacji deszczowej 

i podczyszczalnię wód opadowych oraz przebudowano oświetlenie uliczne. 

Termin wykonania modernizacji i przebudowy dróg załoŜony we wniosku aplikacyjnym 

został dotrzymany a  wartość ogółem zrealizowanych prac wynosiła 4.417.840,59 zł brutto. 

Stwierdzono rozbieŜności wynikające z błędnego przypisania wartości wykonanych 

robót do poszczególnych pozycji robót ujętych w protokołach odbiorów częściowych 

załączonych do faktur, w stosunku do kosztorysów powykonawczych. Stwierdzono ponadto, 

Ŝe nie został dotrzymany zapis § 5 ust. 1 Umowy Nr 2M/0378T/2009 zawartej w dniu 

02.04.2009 r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach a Przedsiębiorstwem Robót 

InŜynieryjnych „FART” Sp. z o. o. Zgodnie z tym zapisem wykonawca mógł wystawić faktury 

częściowe za wykonane roboty do kwoty nie większej niŜ 80% wartości robót a suma 

płatności przekazanych wykonawcy z tytułu faktur częściowych wyniosła 89,95% wartości  

wynagrodzenia za wykonane roboty. 

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Mając powyŜsze na uwadze, zalecamy, aby realizując kolejne projekty nie dopuścić 

do powstania uchybień i starannie weryfikować dokumenty finansowe – faktury oraz 

protokoły odbiorów częściowych  i odbioru końcowego oraz kosztorysy powykonawcze 

a takŜe przestrzegać zapisów zawartych umów. 

O podjętych działaniach – sposobie wyeliminowania w przyszłości występujących 

uchybień, proszę poinformować WZFE w terminie  30 dni od otrzymania niniejszego 

wystąpienia. 
Z up. WOJEWODY 

Edyta Suchoń 

DYREKTOR WYDZIAŁU 

Zarządzania Funduszami Europejskimi 

 


