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Kielce, dnia 7 paŹdziernika Ż019 r

Pan Jarosław Górczyński

Prezydent Miasta

ostrowca świętokrzyskiego

WYsTĄPlENlE PoKoNTRoLNE

Regionalna lzba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1'992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych1, w związku z 5 4 ust. 2 pkt 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie siedzib i zasięgu
terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków
kolegium i trybu postępowaniaz przeprowadziła w okresie od 16 do 29 lipca 2019 roku doraźną
kontrolę w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy
za 2019 rok i inne wybrane okresy w miarę zaistniałych potrzeb.

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
pn. ,,Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 4 w ramach projektu ,,Nowoczesna szkoła -
modernizacja i wyposazenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w ostrowcu
Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej" przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa
W art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo zamówień publicznych3 i mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. ].1 ust. 8 tej ustawy.

Ustalenia kontrolizawarto w protokole, który omówiono i podpisano w dniu 1-4 sierpnia 2OI9 r'
Kontrola przeprowadzona na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności

dokumentacji ze stanem faktycznym nie wykazała nieprawidłowości w za objętym kontrolą
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fDo wiadomości:

Pani Irena Renduda - Dudek
Przewodnicząca Rady Miasta ostrowca świętokrzyskiego

1Dz. U. 2201,6r. po2.561, ze zm., dalej ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 1"67 poz. 17 47
3 Dz. U. z201'8 r' poz. L986 ze zm., dalej ustawa Prawo zamówień publicznych
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