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Szanowny Pan 

Eugeniusz Rejrnan 

Wicedyrektor Delegatury 

Najwyzszej Izby Kontroli 

w Katowicach 

OR.I.0911-1 011 0 

W zwi¥ku z ustaleniami NIK w Katowicach, zawartymi w wystuJieniu pokontrolnyrn 

LKA-4112-03-01l2010/S/101005, z dnia 10 wrzesnia 2010 r., uprzejmie informuj~, co 

nast~puje: 

Ad. 1 

Zapewnienie prawidlowego funkcjonowania systemu kontroli wewn~trznej w Urz~dzie 

Miejskim. 

W celu zlikwidowania powstalych nieprawidlowosci oraz w celu zapewnienia 

prawidlowego funkcjonowania systemu kontroli wewn~trznej w Urz~dzie Miejskim w 

Swi~tochlowicach, podj~to nast~puj'lce dzialania: 

1. 	 Z dniern 1 marca 2010 r. zatrudniono pracownika na stanowisku gl6wnego specjalisty 

ds. kontroli w Urz~dzie Miejskirn w Swi~tochlowicach. 

2. 	 W dniu 26 rnarca 2010 r. przyj~to do realizacji plan kontroli na rok 2010, obejmuj'lcy 

kontrole dzialalnosci kom6rek organizacyjnych Urz~du Miejskiego oraz dzialalnosci 

jednostek organizacyjnych Gminy Swi~tochlowice. 

3. 	 W okresie od kwietnia 2010 r. do sierpnia 2010 r. przeprowadzono - opr6cz kontroli 

planowanych - 4 kontrole problemowe, w tym: 3 kontrole dotycz£tce dzialalnosci 

kom6rek organizacyjnych Urz~du i 1 kontrol~ w jednostce organizacyjnej Gminy 

Swi~tochlowice. 

4. 	 W wyniku przeprowadzonych kontroli, skierowano do poszczeg6lnych kom6rek 

organizacyjnych Urz~du Miejskiego w Swi~tochlowicach oraz do jednostek 

organizacyjnych Gminy Swi~tochlowice wnioski, zmierzaj'tce do usunl~cla 



stwierdzonych podczas kontroli nieprawidlowosci, i propozycje usprawnienia badanej 

dzialalnosci. 

5. 	 W dniu 29 lipca 2010 r., na naradzie z naczelnikami, kierownikami oraz pracownikami 

zatrudnionymi na samodzielnych stanowiskach w UrzC(dzie Miejskim w 

SwiC(tochlowicach, omowiono temat pt. "Kontrola zarz~dcza w jednostce sektora 

finansow publicznych". 

6. 	 W dniu 27 sierpnia 2010 r., podczas spotkania z dyrektorami placowek oswiatowych, 

omowiono i zwrocono uwagC( na najczC(sciej powtarzaj~ce siC( uchybienia oraz 

nieprawidlowosci, stwierdzone przez glownego specjalistC( ds. kontroli UrzC(du 

Miejskiego w SwiC(tochlowicach podczas kontroli, przeprowadzonych w okresie od 

IV-VIII 2010 r. w placowkach oswiatowych Gminy SwiC(tochlowice. 

7. 	 W opracowaniu jest regulamin kontroli zarz~dczej UrzC(du Miejskiego w 

SwiC(tochlowicach oraz wykonywania kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta, 

miejskich sluzbach, inspekcjach i straZach oraz w podmiotach, wobec ktorych z mocy 

przepisow odrC(bnych przysluguj~ Prezydentowi Miasta SwiC(tochlowice uprawnienia 

do wykonywania kontroli, w ktorym uwzglC(dnione zostan~ uwagi, zawarte w 

wystfij)ieniu pokontrolnym NIK w Katowicach LKA-4112-03-01l201O/S/IOI005, z 

dnia 10 wrzesnia 2010 r. 

Ad. 2 

Wzmocnienie nadzoru nad Miejskim Zarzqdem Budynkow Mieszkalnych w 

SWiftochlowicach, m.in. w celu zapewnienia prawidlowosci prowadzenia przez ww. 

jednostkf robot budowlanych, a takie prawidlowosci udzielania zamowien publicznych. 

Maj~c na uwadze koniecznosc wzmocnienia nadzoru nad Miejskim Zarz~dem 

Budynkow Mieszkalnych w SwiC(tochlowicach m.in. w zakresie zapewnienia prawidlowosci 

prowadzenia przez ww. jednostkC( robot budowlanych, a true prawidlowosci udzielania 

zamowien publicznych, Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami zaplanowal kontrol~ w 

jednostce, w okresie od 4 paidziemika 2010 r. do 29 listopada 2010 r. Ustalenia kontroli 

pozwol~ na okreslenie obszarow wrai:liwych i opracowanie metod ich nadzorowania. W ich 

wyniku pracownikom Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami przyporz~dkowane zostatYb 

w zakresach obowictZkow pracowniczych, zadania w zakresie nadzoru nad MZBM. 



Nadto, w ramach kontroli zarz'lcdczej, rozszerzono sprawozdawczosc jednostki i 

przypisano pracownikom Wydziaru Gospodarki Nieruchomosciami obowi'lczek stalego 

monitorowania jej dzialari.. 

AdJ 

Podj((cie dzialan zmierzajqcych do wprowadzenia uregulowan, dotyczqcych dochodu 

gospodarstwa dom0 wego, uzasadniajqcego zastosowanie obnizek czynszu, stosownie do 

wymogow okreslonych w ustawie 0 ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie 

gminy i 0 zmianie kodeksu cywilnego. 

Kryterium wysokosci dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniaj'lcce zastosowanie 

obnizek czynszu, zostalo wprowadzone do projektu uchwaly w sprawie zasad wynajmowania 

lokali, wchodz'lccych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy, ktora b~dzie podejmowana 

przez Rad~ Miejsk'lc w Swi~tochlowicach na najblizszej sesji Rady Miejskiej. 

Ad.4 

Ujednolicenie sposobu post((powania komorek organizacyjnych Urz((du orazjednostek 

podleglych przy sprzedazy gminnych lokali mieszkalnych. 

Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami przystqpil do opracowania ujednoliconych 

zasad post~powania komorek organizacyjnych Urz~du oraz jednostek podleglych przy 

sprzedaZy gminnych lokali mieszkalnych, ktore, w postaci zarz'lcdzenia Prezydenta Miasta 

Swi~tochlowice, podj~te zostanie w czwartym kwartale 2010 r. 

Ad. 5 

Zawieranie umow w sposob umozliwiajqcy dokladne okreslenie przedmiotu zamowienia 

oraz uregulowanie kwestii rozchodu materia16w promocyjnych. 

W zwiqzku ze stwierdzonymi w ramach kontroli zarz'lcdczej nieprawidlowosciami, 

podj~to szereg dzialan, maj'lccych na celu ich usuni~cie, a w szczegolnosci: 

1. W maju br. g16wny specjalista ds. zamowien publicznych skierowal do wszystkich 

komorek organizacyjnych Urz~du Miasta pisma z 20.05. 2010 r., znak sprawy: 

AD/0717/394/2010, dotycz'lcce opisu przedmiotu zamowienia, oraz z 14.05. 2010 r. , znak 



sprawy: AD/0717/3 85/20 10, dotyczqce stosowania procedur i zasad U stawy Prawo zam6wien 

publicznych i wydatkowania srodk6w finansowych. 

2. Z dniem 01.06. 2010 r. wprowadzono, Zarzttdzeniem Prezydenta Miasta Swi~tochlowice 0 

numerze 332/2010, Regulamin udzielania zam6wien publicznych w Urz~dzie Miejskim w 

Swi~tochlowicach, w kt6rym uregulowano spraw~ planowania zam6wien publicznych w 

jednostce i wprowadzono plan zam6wien publicznych. 

Na podstawie zlozonych harmonogram6w, zostanie ustalony w roku 2011 plan w zakresie 

zam6wien publicznych. 

Wprowadzenie planu zam6wien publicznych wmno zapobiec sytuacjom dzielenia 

zam6wienia na cz~sci w celu unikni~cia stosowania Ustawy Prawo Zam6wien Publicznych. 

Ponadto wprowadzenie planu zam6wien publicznych pozwoli na wlasciwe zaplanowanie 

wydatk6w i zwi~kszy kontrol~ nad wydatkami, a takze pozwoli na zaplanowanie post~powan 

o udzielenie zam6wienia publicznego. Wplynie r6wniez na przejrzystosc w kwestii 

wydatkowania srodk6w finansowych i gospodamosc w tej dziedzinie. 

Wskazany Regulamin udzielania zam6wien publicznych w Urz~dzie Miejskim w 

Swi~tochlowicach sporzttdzony zostal w oparciu 0 przepisy Ustawy Prawo zam6wien 

publicznych wraz z aktami wykonawczymi, a osoba odpowiedzialna za zam6wienia pUbliczne 

przeprowadzila dla pracownik6w Urz~du Miasta szkolenie, dotyczttce przepis6w nowego 

regulaminu udzielania zam6wien publicznych. 

W pkt. 5 "Funkcje Wydzialu Zamawiajttcego" (merytorycznego) Regulaminu udzielania 

zam6wien publicznych w Urz~dzie Miejskim w Swi~tochlowicach, okreslono obowittzek 

i przypisano odpowiedzialnosc za wlasciwy, zgodny z Ustawq, opis i oszacowanie przedmiotu 

zam6wienia Naczelnikowi Wydzialu, kt6ry sklada zam6wienie, czyli odpowiedzialnemu za 

realizacj~ zam6wienia. 

W zakresie wydatkowania srodk6w finansowych - srodk6w publicznych 0 wartosci ponizej 

kwoty 14.000 euro, bezwzgl~dnie b~dtt stosowane przepisy ustawy 0 finansach pUblicznych 

w zakresie zachowania zasad celowosci i oszcz~dnosci, przy uzyskiwaniu najlepszych 

efekt6w z danych naklad6w. W maju 2010 r. skierowano pismo (g16wny specjalista ds. 

zam6wien publicznych), przypominajttce m.in. 0 niniejszej naczelnej zasadzie wydatkowania 

srodk6w publicznych, do naczelnik6w wszystkich wydzial6w. 

3. Z dniem 19.04. 2010 r. zatrudniono Gl6wnego specjalist~ ds. zam6wien publicznych, a z 

dniem 01.06.2010 r. wyodr~bniono samodzielntt kom6rk~ w strukturze organizacyjnej 

Urz~du Miasta, podlegltt bezposrednio Zast~pcy Prezydenta Miasta - Referat Zam6wien 



Publicznych, w ktorym zatrudniono trzy osoby - wylonionych w wyniku post~powania 

konkursowego - specjalistow z zakresu zamowien publicznych. 

Nadto, zatrudniono dodatkow'\. osob~ do zespolu radcow prawnych - radc~ prawnego, celem 

zwi~kszenia kontroli i nadzoru w zakresie przygotowywanych projektow umow przez 

wydzialy merytoryczne Urz~du. Radca prawny zobowi'\.zany jest zaakceptowac b'\.dz nie 

projekt umowy i ewentualnie skierowac do Wydzialu celem poprawy. 

4. W Urz~dzie Miasta wprowadzony zostal - Zarz'\.dzeniem Prezydenta Miasta - centralny 

rejestr umow, ktory pozwala na kontrol~ umow, zawieranych przez Wydzialy Urz~du. 

5. Wydzial Strategii i Rozwoju Miasta opracowal nowy wzor rejestru, w ktorym ewidencji 

podlegaj'\. zarowno materialy zakupione lub wykonane na zlecenie Wydzialu (w cz~sci 

przychodowej), jak i materialy dystrybuowane roznym podmiotom (w cz~sci rozchodowej). 

Stosowane w nim b~dzie jednolite nazewnictwo, a ponadto rejestr rozchodow zawieral b~dzie 

kolumn~ z przeciwstawnym numerem kolejnym, odsylaj'\.cym do rejestru przychodow. Ten 

sposob prowadzenia rejestru pozwoli na jednoznaczn'\. identyfikacj~ materialow wydawanych 

z materialami zakupionymi, co zapobiegnie w przyszlosci nieprawidlowosciom w 

rozdysponowywaniu gadzetow i materialow promocyjnych. 
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