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WYST4PIENIE P O K O N T R O L N E
Na/f^odstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie
i administracji

rz^dowej

w

wojewodztwie

(Dz.
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Nr

31,

poz.

206)

oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rz^dowej
(Dz.U. nr 185. poz. 1092), Joanna Lazarska i Halina Piwowarska pracownicy
Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarz^dzania Kryzysowego Swi^tokrzyskiego Urz^du
Wojewodzkiego przeprowadzili w dniach 14 i 18 marca br. wpodleglym Panu
Urz^dzie kontrol? problemow^ dotycz^c^ wykorzystania

srodkow publicznych

przyznanych w 2012 roku na usuwanie skutkow kl?sk zywiolowych.
W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 38 wymienionej na wst^pie ustawy
o Kontroli w administracji rz^dowej, przekazuj? Panu wyst^pienie pokontrolne.

Kontroluj^cy pozytywnie oceniaj^ sposob wykorzystania srodkow publicznych
przyznanych w 2012 roku na usuwanie skutkow kl^sk zywiolowych.
Przeprowadzone czynnosci kontrolne wykazaly, ze Gmina Pacanow otrzymala
w 2012 r. z rezerwy celowej budzetu panstwa srodki w l^cznej wysokosci 721 352,34
zl. Powyzsza kwota zostala przeznaczona na realizacj? nast^puj^cych zadan:

1. „Remont drogi gminnej Wojcza- Chrzanow nr 361086T od km 0+000 do km
0+423;
2. Remont drogi gminnej Zabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+905 do km
2+405
3. Remont drogi gminnej Zolcza -Wojcza nr 361002T od km 0+000 do km 2+505
4. Remont drogi gminnej Pacanow -Karsy Male nr 361102T od km 0+660 do km
1+895
5. Remont drogi gminnej Biechow -Niegoslawice nr 36101 ITod km 0+320 do km
1+380
6. Remont drogi gminnej Komorow przez wies Nr 361036T od km 0+000 do km
0+283
W zakresie rzeczowym ustalono, ze przedmiotowe zadania zostaly wykonane
zgodnie z umowami zawartymi pomi^dzy Gmin^ a Wojewod^ Swi^tokrzyskim.
W trakcie kontroli

sprawdzeniu poddana zostala rowniez dokumentacja

przetargowa wytonienia wykonawcow zadan objetych dofmansowaniem, stwierdzono,
ze przeprowadzone post?powania zostaly zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych.

