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Pan
Robert Krupowicz
Burmistrz Gminy Goleniów
Wystąpienie pokontrolne
Informuję, że działając na podstawie art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych , w okresie od 18 do 27 stycznia 2021 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
przeprowadziła w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów kontrolę doraźną w zakresie wydatków
poniesionych z budżetu Gminy Goleniów w latach 2015-2018 na naprawę uszkodzonego w roku 2015 nasypu drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł Święta - wiadukt Lubczyna
oraz na naprawę nawierzchni jezdni tej drogi, zleconej do wykonania w roku 2018.
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Protokół kontroli został podpisany w dniu 27 stycznia 2021 r.
W wyniku ustaleń kontroli stwierdzono, że zadanie pn. Budowa drogi wspomagającej
drogę S-3 na odcinku węzeł Święta – wiadukt Lubczyna zostało zrealizowane w 2015 r.
na podstawie umowy Nr 90/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. (po zm.). Przedmiot zamówienia
obejmował budowę drogi wspomagającej o nawierzchni bitumicznej długości 2223,6 m
wraz z budową obiektu mostowego nad rzeką Ina, wykonanie zjazdów na istniejące drogi gruntowe i leśne, zajazdów na wał przeciwpowodziowy, wykonanie drogi dojazdowej do drogi
gminnej (odcinek A-B), wykonanie zjazdu do miejscowości Domastryjewo (droga dojazdowa
C-D), oraz przebudowę napowietrznej linii energetycznej S/N.
Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 16 listopada 2015 r. z wyjątkiem miejsca
awarii drogi głównej na odcinku 0+780 ÷ 0+848 km oraz drogi dojazdowej E-F na wał przeciwpowodziowy. Z protokołu odbioru ww. robót wynikało, że do awarii doszło na skutek niekontrolowanego osiadania nasypu drogowego, a zdarzenie to zakwalifikowano jako skutek oddziaływania siły wyższej. Awaria została usunięta w okresie od 8 stycznia do 15 lutego 2016 r.,
w ramach zamówienia dodatkowego zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie umowy
z dnia 23 grudnia 2015 r., a odbioru robót drogowych dokonano w dniu 29 lutego 2016 r.
Zgodnie z treścią ww. umowy (§ 12) na roboty drogowe objęte zamówieniem dodatkowym Wykonawca udzielił Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od dnia
końcowego ich odbioru.
W wyniku przeglądu gwarancyjnego inwestycji przeprowadzonego w dniu 9 lipca 2018 r.
stwierdzono m.in. zapadnięcie się nawierzchni jezdni drogi wspomagającej drogę S3 na odcinku węzeł Święta – wiadukt Lubczyna. Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika,
że w ocenie jednostki do zapadnięcia nawierzchni ww. drogi doszło w wyniku jej intensywnej
eksploatacji. Naprawy ww. drogi na odcinku km od 0+740 do 0+780 Wykonawca dokonał
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na podstawie umowy z dnia 1 października 2018 r., a odbiór tych robót nastąpił w dniu 31 października 2018 r. Za naprawę nawierzchni wskazanej drogi dojazdowej poniesiono z budżetu
Gminy wydatek o wartości 18 450,00 zł, pomimo że zgodnie z § 12 umowy z dnia 23 grudnia
2015 r. ww. roboty do lutego 2019 r. objęte były gwarancją udzieloną przez Wykonawcę, a wady nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem pozwalały Gminie żądać od Wykonawcy ich usunięcia lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Powyższe było sprzeczne z określonym art. 50 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym2
obowiązkiem zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym i jego ochrony, a odpowiedzialność za wskazaną nieprawidłowość ponosi Burmistrz.
Wniosek:
Przestrzeganie obowiązku zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu
mieniem komunalnym i jego ochrony, w tym egzekwowanie od wykonawców robót drogowych
wypełnienia umownych warunków gwarancji udzielonej na te roboty,
Wyrażam przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne oraz powyższy wniosek
przyczyni się do poprawy gospodarowania środkami publicznymi.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium Izby, za moim pośrednictwem, zastrzeżeń do wniosku pokontrolnego, dotyczącego zarzutu naruszenia prawa poprzez błędną jego
wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie w niniejszym wystąpieniu w terminie 14 dni od daty
otrzymania tego wystąpienia.
Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych proszę o powiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych
lub przyczynach ich niewykonania.
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie
(–) Bogusław Staszewski
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Goleniowie
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