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Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP
w Katowicach na 2021 r. o ldz. IP-033-5/3652/20 z dnia 4 grudnia 2020 r. (zwanym dalej Planem), do przeprowadzenia w 2021 roku
zaplanowano 46 kontroli.

W trakcie trwania 2021 roku stwierdzono konieczność usunięcia z Planu trzech kontroli, w jednym temacie, a mianowicie
postępowań kontrolnych opisanych pod pozycjami nr 23, 24 i 25 – „Dokonywanie zakupów i zlecanie usług wyszczególnionych
w Regulaminie udzielania zamówień publicznych” zaplanowanych do przeprowadzenia w trzech podmiotach, których typowanie
uzależnione było od wyników czynności poprzedzających programowanie kontroli.

Jednocześnie  wnioskowano o przeniesienie ww.  kontroli  na kolejny  rok,  tj.  ujęcie  ich w Planie Wydziału Kontroli  KWP
w Katowicach na 2022 r.

                      
                                                                                                                                                                        

Uzasadnienie  ww.  zmian  w  Planie  kontroli  na  2021  r.:  Z  dniem  1 stycznia  2021 r  weszła  w życie  nowelizacja  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych,  której  zapisy  w  istotny  sposób  zmieniły  procedury  postępowań  o  udzielanie  zamówień  publicznych.
Zmianie  uległo  przede  wszystkim  podejście  do  publicznych  zakupów,  które  obecnie  realizowane  są  w  sposób  procesowy
oraz  na  zasadzie  elektronizacji  rynku,  a  prowadzenie  postępowań  w  ostatnich  miesiącach  br.  potwierdziło  wysoki  poziom
skomplikowania  aktualnych przepisów.  Okoliczności  te  spowodowały  konieczność zmiany  regulacji  wewnętrznych i  bieżącego
dostosowania  ich  do  obecnych  rozwiązań  w  zakresie  pzp.  Tym  samym,  prowadzenie  ww.  kontroli  w  2021  r.  uznano
za przedwczesne.
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KONTROLE WYKREŚLONE Z PLANU KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI KWP W KATOWICACH NA 2021 r.

Kontrola w trybie zwykłym

Pozycja
w Planie
kontroli

Temat kontroli Przewidywany termin
przeprowadzenia kontroli

Podmiot kontrolowany

23
Dokonywanie  zakupów  i zlecanie  usług  wyszczególnionych
w Regulaminie udzielania zamówień publicznych* III- IV kwartał

Trzy  podmioty  planowano
wskazać  w  wyniku  czynności
poprzedzających
programowanie kontroli

24

25

*kontrola zostanie umieszczona w Planie Kontroli Wydziału Kontroli na 2022 r.
                                                                                                                               

   Naczelnik Wydziału Kontroli 
KWP w Katowicach

       mł. insp. Wioleta Jasińska
             (podpis na oryginale)

                                                                      
Opracował w 1 egz.   podinsp  . S  ebastian   Wróbel   (851-1552)  
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