
 
          

         
 

Uchwała Nr 200/XXVIII/2009 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 26 czerwca 2009 roku 
 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Kłobucku 
 
 
 
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 47 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/III/98 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998 roku 
w tej sprawie (Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego z 1998 roku Nr 26 poz. 273 z późn. zm.), 
 
 

uchwala się, co następuje: 
 

 
§ 1 

Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Kłobucku w dniu 21 maja 2009 roku. 
 
 

§ 2 
Sprawozdanie z kontroli, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 
 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
       
 
 



załącznik do Uchwały Nr 200/XXVIII/2009 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 26 czerwca 2009 roku 
 

Sprawozdanie 
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku 

przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku w dniu 21 maja 2009 roku 
 

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny  w składzie: 
 

Waldemar Robak  - Przewodniczący  Zespołu Kontrolnego  
Piotr Derejczyk   - Członek Zespołu Kontrolnego  
Henryk Mach                          - Członek Zespołu Kontrolnego 
Władysław Owczarek  - Członek Zespołu Kontrolnego  

 
Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Powiatu Kłobuckiego 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/III/98  Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998r. 
(Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego z 1998r. Nr 26, poz.273 z późn. zm).   

 
Zakresem kontroli objęto:  
 
Inwestycję drogową realizowaną w 2008 roku  pt. „odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 S 
Wrzosy – Wilcza Góra” 
 
 W wyniku kontroli ustalono, że zadanie było realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych  w trybie przetargu nieograniczonego przy współudziale finansowym Gminy Przystajń.  
Zgłoszenia remontu drogi dokonano w Starostwie Powiatowym w Kłobucku w dniu 14.05.2008r. 
natomiast  umowę o dofinansowanie zadania z Gminą Przystajń zawarto w dniu 19.05.2008r.. 
 
Wartość robót określona została w kosztorysie inwestorskim opracowanym przez Powiatowy Zarząd 
Dróg w Kłobucku z dnia 12.05.2008r. i  wynosiła - 412 481 50 zł. 
Zakres robót do wykonania  – 1,25 km nawierzchni asfaltowej o szer. 5m.   
 
Ogłoszenie o przetargu opublikowano w dniu 13.05.2008r. w Biuletynie Urzędu Zamówień 
Publicznych. 
 
Do dnia 6.06.2008r.  wpłynęło 6 ofert. Wszystkie oferty były ważne, nie odrzucono żadnej z nich.  

 Wyboru oferty dokonała komisja przetargowa powołana  Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kłobucku. 
 
Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia najkorzystniejszej oferty tj. złożonej przez  Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „BUDIM 2”  z  Olesna. 
 
-  Cena oferowana  netto - 181 990 00 zł. 
-  Gwarancja jakości wykonania została określona przez oferenta na 36 m-cy, co jest  
    zgodne z ogólnymi warunkami zamówienia i przyjętą technologią budowy. 
-  Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 20.06.2008r. Zgodnie z umową  
   rozpoczęcie robót wskazane w umowie winno nastąpić 25.05.2008r., natomiast  
   zakończenie wykonania zadania zaplanowano na dzień 29.08.2008r.  
-  Komisyjne przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 6.08.2008r.. 
-  Wykonawca zgłosił zakończenie robót w dniu 20.08.2008r.. 
 
Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 29.08.2008r. przez komisję w skład której wchodzili 
przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BUDIM 
2”  z  Olesna oraz sołtysi  sołectwa Wrzosy i Wilcza Góra.  
       
Za wykonane prace wykonawca wystawił F-rę Nr 19/09/2008 z dnia 24.09.2008r. na kwotę brutto –  
222 027 80 zł. 
 
 Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu związanym z wykonaniem 
przedmiotowej inwestycji drogowej. 
 
Szczegóły dotyczące przebiegu kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli, który zgodnie z § 47 
Statutu Powiatu Kłobuckiego przekazano w dniu 28 maja 2009 r. Dyrektorowi Powiatowego Zarządu 
Dróg w Kłobucku Panu Tadeuszowi Pułce, który nie złożył zastrzeżeń co do jego treści. 
 

       Przewodniczący Komisji  
            Waldemar Robak   
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