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WK.0913.1509.4.D.2021
Pan
Zenon Wajgert
Dyrektor
Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
ul. Polna 3
78-111 Ustronie Morskie
Wystąpienie pokontrolne
Informuję, że działając na podstawie art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych , w okresie od 4 do 15 stycznia 2021 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
przeprowadziła kontrolę doraźną gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim2 w zakresie wyboru wykonawcy zadania pn. Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego i kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS
w Ustroniu Morskim w 2018 r. Kontrolę przeprowadzono obejmując nią okazane dowody
źródłowe, związane z tym zagadnieniem operacje finansowo-gospodarcze oraz ich ewidencję
księgową.
1

Protokół kontroli został podpisany i przekazany Panu w dniu 15 tycznia 2021 r.
W planie finansowym Ośrodka na realizację w 2018 r. zadania pn. Obsługa ratownicza
przeznaczono 239 154,00 zł, a na mocy zarządzenia Nr 3/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 stycznia 2018 r. planowane wydatki zwiększono do kwoty 263 860,00 zł.
Z uwagi na fakt, że ceny ofert złożonych w trakcie przetargów nieograniczonych zorganizowanych w dniach 20 grudnia 2017 r., 28 grudnia 2017 r., 18 stycznia 2018 r. i 8 lutego
2018 r. przekraczały wartość środków, jakie Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ww. postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych3.
W wyniku kolejnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 22 lutego
2018 r., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wodne Pogotowie Ratunkowe
z Nowego Targu, z ceną 217 070,00 zł. W dniu 18 kwietnia 2018 r. z wybranym Wykonawcą
zawarto umowę na wykonywanie zadania w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018 r. Wydatki
poniesione na podstawie ww. umowy wyniosły 160 524,00 zł.
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ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)
dalej: Ośrodek
3
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
2

2
W zakresie przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych nieprawidłowości
nie stwierdzono. W związku z powyższym w podanym zakresie nie sformułowano wniosków
pokontrolnych.
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