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 W dniach od 06 maja do 01 czerwca 2005r. pracownicy Starostwa Powiatowego w 
Środzie Wlkp. przeprowadzili kontrolę realizacji wydatk�w w kierowanej przez Pana 
jednostce. 
 
Przeprowadzona kontrola dotyczyła: 

1. prawidłowości dokonywania wydatk�w ze środk�w publicznych, 
2. przestrzegania realizacji art. 35a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach 

publicznych, 
3. realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr OP.0913/7/04 z 25.06.2004r. 

 
 
Ustalenia kontroli w Zespole Szk�ł Zawodowych w Środzie Wlkp. zawarto w protok�le z 
dnia 02 czerwca 2005r. podpisanym bez zastrzeżeń przez Pana Dyrektora, Gł�wnego 
Księgowego oraz osoby kontrolujące. 
 
 
W trakcie kontroli w Zespole Szk�ł Zawodowych w Środzie Wlkp. stwierdzono następujące 
nieprawidłowości : 

I. W zakresie dokonywania wydatk�w ze środk�w publicznych 
1. ZSZ posiada Zasady i tryb postępowania w sprawie zam�wień publicznych z 

dnia 14 maja 2004r., kt�re opracowane zostały na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zam�wień publicznych. Jednak z treści w/w zasad 
wynika, że niekt�re określenia w nich zawarte takie jak: przetarg 
dwustopniowy, dokumentacja podstawowych czynności czy rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 lipca 2002r. w sprawie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zam�wienia publiczne Dz. U. 
Nr 115 poz. 1002 – nie obowiązują wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zam�wień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami). 

2. w poddanym kontroli postępowaniu o udzielenie zam�wienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO 
stwierdzono : 

a) brak wniosku pełnomocnika ds. zam�wień publicznych do Dyrektora 
o powołanie komisji przetargowej (� 4 pkt 2 ppkt. f  Zasad i trybu 
postępowania w sprawie zam�wień publicznych w ZSZ w Środzie 
Wlkp.)  



b) w ogłoszeniu o zam�wieniu brak informacji na temat wadium (art. 41 
pkt. 8 ustawy p.z.p.) 

c) w protok�le postępowania o udzielenie zam�wienia publicznego brak 
zał. nr 19 - informacji o wniesionych protestach i odwołaniach (� 4 
pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministr�w z dn. 07.04.2004r. w 
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zam�wienia 
publicznego Dz. U. Nr 71 poz. 646) 

 
II. W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie OP.0913/7/04 z 

25.04.2004r. 
1. Instrukcję określającą zasady przeprowadzania inwentaryzacji w ZSZ w 

Środzie Wlkp. uzupełniono o elementy zawarte w zaleceniach pokontrolnych. 
Uzupełnienia dokonano jednak w spos�b nieprawidłowy, bo nie wprowadzono 
zmian decyzją Dyrektora. 

2. poddane kontroli umowy na najem pomieszczeń Szkoły do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych zawarto niezgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Średzkiego 
(Uchwałą Nr 217/2004 z dnia 24.06.2004r. i 267/2004 z dnia 26.11.2004r.). 

 
 

W związku z powyższym proszę Pana Dyrektora o niezwłoczne podjęcie skutecznych 
działań zmierzających do : 
 

1. Dostosowania funkcjonujących w ZSZ zasad udzielania zam�wień publicznych do 
obowiązujących przepis�w. 

 
2. Przestrzegania i stosowania przepis�w ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zam�wień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami), oraz wydanych do niej 
rozporządzeń, a także wewnętrznych przepis�w regulujących udzielanie zam�wień 
publicznych w jednostce. 

 
3. Prawidłowego dokonywania zmian do posiadanych Instrukcji. 

 
4. Bezwzględnego przestrzegania uchwał Zarządu Powiatu Średzkiego w sprawie 

wyrażenia zgody na najem nieruchomości przekazanej w trwały zarząd. Do um�w 
zawartych w dniu 01.07.2004r. z Ośrodkiem LOGOS, oraz w dniu 26.11.2004r. z 
Fundacją Edukacja – należy sporządzić stosowne aneksy określające czas wynajmu. 

 
 

Proszę o złożenie informacji o sposobie realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych 
w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 
 
 
 
        STATOSTA 
       (-) mgr inż. Paweł Łukaszewski 


