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Wystapienie pokontrolne

W dniach od 3 pażdziernika 201 1 roku do dnia 16 grudnia 201 1 roku przeprowadzona została
kontrola w Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach ptzy
ul.Legionów 85.

Zakresem kontroli objęto:

- postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanę w latach 2009-2010,

- umowy zawall..ę ptzezjednostkę,

- zatrudnienie (płace i umowy zlecenia).

- wydatkowanie środków na uzywanie do celów słuzbowych samochodów osobowych

niebędących własnością pracodawcy,

- delegacje słuzbowe.

Kontrolę przeprowadziła Cecylia Herczek - inspektor w Biurze Audyu i Kontroli Urzędu
Miej skiego w Czechowicach-Dzie dzicach.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 23 stycznla 2012 roku) oznaczonym
sygnaturąAK.171I.4.3.ż017, sporządzonym w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden
egzemplarz został przekazany Dyrektorowi Administracji Zasobow Komunalnych
w Czechowicach -Dziedzicach.



Wobec ustaleń zawartych w protokole, kieruję pod adresem Dyrektora Administracji

Zasobow Komunalnych w Czechowicach-Dziędzicachnastępujące wnioski i zalęcęnia:

1. Przy udzielaniu zamówień publicznych ściśle przestrzegać przepisów ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznychirozporządzeiwykonawczych.

2. Powierzyć w formie pisemnej Głównemu Księgowemu AZK obowiązki w pełnym
zakresie wynikającym z art.54 ust. 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 757 

^ 
poz. 1240 zę zm.) i ań. 4 ust. 5 ustawy z dnia29 wrzesnia

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.).

3. W trakcie realizacji zadań przesttzegać wszystkich postanowień określonych

w zawieranych umowach.

Zgodnie z zapisem punktu VII.3. Regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach

organlzacy.inych Gminy Czechowice-Dziędzice, stanowiącego załączntk do Zarządzenia

Nr 144ll0 Burmistrza Częchowic-Dziedzic z dnla 20 grudnia 2010 roku, należy przedłożyc

w formie pisemnej zajęcie stanowiska co do wystosowanego zalecenia w terminie 30 dni od

datyjego otrzymania.

Sporządziła : Cecyl.ia H erczek

Otrzymują:

1. Adresat
2, Ala

b,t. c.|, ł,ł 12ą

*T #i;i §"l'L-} ft"

C-Ai *,t,lt,r--
rngr łę,.:,,,^"': ,".i,łł_ iyl'rł

ADMlfrt i|,-ł l RAe JA
ZASO B Ol^J :,;''_] ilv'i l J N A L N YCH

43-502 Czr, ' ]] ]l].,:-L)ziecJzice
Ltl,i..,,.,,1,1ii.r łj5

ta1.032/21 5 j t lj ,| ,,:\211115 31 S§
fax O-J;]i l ,l ]; 82 05


