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Przewodniczący 

Rady Miasta Zgierza 

W miesiącu wrześniu 2016 roku opublikowany został na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi protokół z kontroli kompleksowej w urzędzie Miasta Zgierza. 

Liczący ponad trzysta stron protokół z kontroli zawiera wiele niewłaściwych działań władz miasta 

w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych oraz uchybień wynikających z 

nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. 

W dniu 7 listopada 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wystąpiła do Prezydenta Miasta 

Zgierza pismemfznak WK-602/70/2016) zawierającym wnioski pokontrolne. 

We wstępie tego dokumentu RIO pisze: 

„Działając na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 561) informuję Pana Prezydenta, że 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki 

finansowej i zamówień publicznych w Mieście Zgierzu. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia 

z lat 2014-2015 dotyczące przede wszystkim: prowadzenia rachunkowości; sporządzania 

sprawozdań finansowych; udzielania zamówień publicznych; ponoszenia wydatków 

inwestycyjnych oraz ewidencji i inwentaryzacji majątku. W przypadku niektórych zagadnień, 

czynności kontrolne obejmowały lata wcześniejsze. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych 

nieprawidłowości i uchybienia wynikały z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, 

niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa jednostki oraz naruszenia procedur 

wewnętrznej kontroli finansowej." 

W dalszej części pisma przedłożone są przez Izbę wnioski pokontrolne w ilości 26, w których zawarto 

konieczne działania władz naszego miasta w celu wyeliminowania wykazanych nieprawidłowości 

i nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. 

I tak np. w pkt.15 zapisano: Zaniechać zobowiązywania nabywców nieruchomości do pokrywania 

kosztów za sporządzane przez Miasto operaty szacunkowe; a w pkt.16 zapisano: Zapewnić 

przestrzeganie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych, zgodnie z 

którym - zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie przepisami ustawy; 

a w pkt.18 zalecono: Zapewnić przestrzeganie art.89 ust.l pkt. 7b ustawy Prawo zamówień 

publicznych(po nowelizacji), zgodnie z którym- zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie 

zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał 

wniesienia wadium. To jedynie kilka przykładów z całej listy zaleceń RIO 

Niniejsze pismo zostało przesłane również do wiadomości Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza 

i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza. 

Z posiadanych przeze mnie wiadomości wynika, iż do dnia 30 stycznia 2017r. Przewodniczący Rady 

Radosław Gajda nie zapoznał radnych z wynikami kontroli i zaleceniami Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oraz nie podjął działań w zakresie zlecenia Komisji Rewizyjnej RM analizy wyników 

przeprowadzonej kontroli oraz dokonania oceny władzy wykonawczej. 

A przecież to Rada Miasta Zgierza, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, kontroluje 



\ 

działalność prezydenta miasta Zgierza. 

W związku z tym pytam Pana Przewodniczącego: 

- dlaczego nie zapoznał Pan radnych Rady Miasta Zgierza z protokołem z kontroli o raz zaleceniami 

pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi? 

- dlaczego nie zlecił Pan dokonanie analizy w/wym materiałów Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Zgierza? 


