
Czeladź, 9.08.2007 r.

B-ZP.0911-4/07
DYREKTOR
URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ
w KATOWICACH
ul. Paderewskiego 32b
40-282 Katowice

Nr sprawy: IIIUE-531-020/24070324

dot. Informacji o sposobie usuni ęcia nieprawidłowo ści wskazanych w „Wyniku
Kontroli Nr IIIUE-531-1-020/24070324”

     Działając zgodnie z pouczeniem zawartym w Wyniku Kontroli Nr IIIUE-531-1-
020/24070324 z dnia 25 czerwca 2007 r. informuję o sposobie usunięcia wskazanych
nieprawidłowości, jak niŜej:

1.      Dnia 5 lipca 2007 roku Burmistrz Miasta Marek Mrozowski odbył naradę z
kierownikami wydziałów Urzędu Miasta Czeladź oraz gminnych jednostek
organizacyjnych w sprawie omówienia wyniku kontroli zadania „Budowa kanalizacji i
modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi” przeprowadzonej przez
Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.

     Obecni zostali zapoznani z treścią „Wyniku Kontroli Nr IIIUE-531-1-020/24070324 z dnia
25 czerwca 2007 roku. Omówiono szczegółowo przyczyny powstania uchybień przy
realizacji zadania j.w. w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz wywiązywania się
Miasta z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Burmistrz Miasta zobowiązał
obecnych do bezwzględnego przestrzegania:
a) przepisów określających zasady udzielania zamówień publicznych, w tym

dotyczących dokumentowania przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego,

b) przepisów określających zasady działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących
zadań realizowanych z wykorzystaniem pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych
oraz bezwzględnego realizowania zobowiązań wynikających z podpisanych umów,
zwłaszcza tych, które dotyczą dofinansowania realizowanych projektów z funduszy
Unii Europejskiej.

2. Zarządzeniem Nr 74/2007 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 maja 2007 roku
zmieniony został Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, w
którym m.in. doprecyzowano zasady zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach. Obecnie
§6 pkt 3 Regulaminu brzmi:

     „Kierownicy Zamawiającego:
- zamieszczają ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazują do

publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz
zamieszczają ogłoszenia w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, o
ile obowiązek ten wynika z ustawy,

- umieszczają ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, dokumentując
równocześnie termin wywieszenia ogłoszenia,

- zamieszczają ogłoszenie na swojej stronie internetowej, a w przypadku licytacji
elektronicznej równieŜ na stronie, na której będzie prowadzona licytacja.”

     BURMISTRZ
mgr in Ŝ. Marek Mrozowski


