
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji 

4 Posiedzenie w dniu 7 sierpnia 20 19 
Obrady rozpoczqto 7 sierpnia 2019 o godz. 14:00, a zakonczono o godz. 1451 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzielo udzial 4 czlonkow. 

Obecni: 

2. 
3. Teresa Krzyczkowska 
4. Slawomir Osiwala 
5. Atte(sRegtteka 
6. Wieslaw Winnicki 
7. Krzysztof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli takie: 

Rafal Karpinski - Sekretarz Miasta i Gminy 

1.Otwarcie posiedzenia. 
Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski otworzyl posiedzenie i przedstawil porzqdek 
obrad. 

1. Ohvarcie posiedzenia. 
2. Rozpatrzenie skargi na dzialanie organu wykonawczego. 
3. Sprawy rotne. 
4. Zamkniecie posiedzenia. 

Porqdek przyjeto bez uwag. 

2. Rozpatnenie skargi na dzialanie organu wykonawczego. 
Sekretarz Rafal Karpinski przedstawil tematykq skargi: ,,organ wykonawczy w okresie od 
01.01.201 8r. zawieral umowy na usluge prowadzenia audytu wewnetrznego (poniiej progu 
zamowien publicznych 30 000 Euro) bez ogloszen na stronach BIP zmniejszajqc przez to 
motliwy krqg wykonawct~w, co nie wyklucza umyilne dzialanie organu wykonawczego na 
szkode jednostki samorqdu terytorialnego w zakresie niegospodamoici w wydatkowaniu 
Srodk6w publicznych poprzez wybieranie wykonawc6w w sposob nietransparentny z 



potencjalnie wytszq cenq uslugi nik wystqpujqcq na rynku uslugodawc6w tej uslugi. Organ 
wykonawczy w swoim regulaminie zam6wien publicznych do 30 000 Euro zawarl moAiwoSC 
skierowania zapytania ofertowego do np. 3 podmiot6w wykonujqcych uslugq, gdzie nie jest 
wykluczone, ze kieruje zapytanie ofertowe do 2 najdroiszych podmiot6w na rynku i do 
trzeciego z g 6 ~  zalotonego z najnihq cenq przy U ~ O W S Z ~ C ~ ~ ~ ~ N U  zam6wienia na stronach 
BIP. Organ wykonawczy w swoim regulaminie nie zawarl obowi&u zarnieszczania na 
s t r o n a c h ~ ~ ~  Apytania bfertowego, ay usluga mote by6 Swiadczona przez wieli 
wykonawc6w, a zam6wienie nie jest realizowane w trybie niezwlocznym, np. w skutek 
powstalej naglej potrzeby. Nie upublicznianie zam6wieh publicznych na stronach BIP, 
dotyczy dwniez innych uslug motliwych do ofertowania przez organ wykonawczy, tj. 
ushgq: przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego, obslugq prawnq urqdu, 
cateringowq w czasie spotkah, noclegowq i gastronomicznrt, transportowq." 
Regulamin postqpowania przy udzielaniu zambwieh ponitej 30000 ewo w Uqdz ie  stosuje 
siq do zam6wien o wartoici ponikej 30000 ewo, podstawq udzielenia zam6wienia jest 
umieszczenie wydatku w planie finansowym danego roku budketowego lub w wieloletnim 
planie finansowym. Realizacja zam6wieh odbywa siq poprzez kom6rki organizacyjne Urzqdu. 
Podstawa ustalenia wartoici zamowienia iest cdkowite szacunkowe wynagrodzenie - - 
wykona<cy, bez podatku od towar6w i uslug, ustalone przez zamawiajqcego z nalegtq 
starannoSciq. K&da kom6rka organizacyjna Urzqdu prowadzi rejestr udzielonych zam6wien 
publicznych poni2ej 30000 eurozgodnie zez swoimzakresem dzialania. Nadz6r nad 
prawidlowokiq prowadzonych postqpow~, realizacjq zam6wien oraz obowiqzek zachowania 
nalehltei starannodci v m  szacowaniu zam6wienia svoczwa na wlaSciwch kierownikach . - . - . . 
kom6rek organizacyjnych U@u. Przed wszczqciem postqpowania w trybie okreilonym 
regulaminem, kom6rka organizacyjna powima mieC ustalonr) wart046 zarn6wienia na 
z&adach okreSlonych w ustawie-~raio zam6wieri publicznych. Zakazuje siq w celu 
unikniqcia stosowania przepis6w regulaminu dzieliC zam6wienia na cqSci lub zani2aC jego 
wartoit. Zaciqgniqcie zobowiqzzh dotyczqcych drobnych wydatk6w o wartoSci zam6wienia 
do 2000 zi nie wymagajq formy pisemnej z wylqczeniem zam6wien dotyczqcych uslug i rob& 
budowlanych, kt6re wymagajq formy pisemnej. Zamowienia o wartoSci od 2000 zi do 
10000zl wymagajq formy pisemnej umowy. Zam6wienia o wartoici powykej 1000021 
wymagajq zawarcia umowy na p i h i e  w trybie okreilonym w $345 regulaminu. Wszczqcie 
postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego wartoSC przewytsza kwotq 
10000~1 na stepuje na pisemny wniosek wlaiciwej kom6rki organizacyjnej wraz z 
uzasadnieniem. Po akcevtacii wniosku vrzez Burmistrza Miasta i Gminv Serock lub osobv - - 
przez niego upowainionej, wlaiciwa kom6rka organizacyjna, kieruje do wykonawc6w 
zaproszenie do zlozenia oferty cenowej w spos6b pomalajqcy zachowaC zasade uczciwej 
k;nkwencji. Kom6rka organizacyjna w szczeg6lnoSci, musi posiadaC dow6d przekazania, 
przeslania lub dorqczenia zaproszenia do zlokenia oferty cenowej do wykonawcy. 
Zaproszenie do zlotenia oferty powinno zawieraC co najmniej: dane kom6rki organizacyjnej 
zamawiajqcego, doldadny, wyczerpujqcy i jednoznaczny opis przedmiotu zam6wienia, 
okreilenie terminu realizacji zambwienia, wykaz oiwiadczeli i dokument6w- jeteli kom6rka 
organizacyjna uzna za konieczne doiqczenie takich dokurnent6w, opis kryteri6w oceny ofert, 
kt6ymi zamawiajqcy bqdzie siq kierowal pny wyborze oferty najkoaystniejszej wraz z 
podaniem maczenia tych kryteri6w i sposobu oceny ofert. Kryteria oceny ofert nie mogq 
dotyczyC wiaiciwoici wykonawcy a jedynie mogq odnosiC siq do przedmiotu zam6wienia 
( termin realizacji, okres gwarancji, fUnkcjonalnoiC, parametry techniczne). Zam6wienia 
udziela siq wykonawcy, kt6ry zlo2yl najkorzystniejsq, tj. zawierajqq najkonystniejszy 
bilans cenv i innvch kwteri6w lub ofercie z nainiisza cena. Zezwala sie na udzielenie 
zam6wieia, tj. podpishie umowy w postepo&tniu 4 ktirym wplyn& tylko jedna oferta. Po 
wyborze oferty najkorzystniejszej naleiy poinformowaC o tym fakcie wszystkich 



wykonawdw, kt6rzy ztokyli oferty. W szczegolnym przypadku ze wzgledu na wyjqtkowq 
sytuacjq, kt6rej nie m o a a  byto wczeiniej przewidziek lub charakter zambwienia, dopuszcza 
sie udzielenie zam6wienia, kt6rego wartoSC szacunkowa wynosi powyiej 1000021 z 
pominieciem procedury objqej zam6wieniem. W odniesieniu do poszczeg6lnych z m t 6 w ,  - 
poradnictwo prawne- my stosujemy paragraf piaty regulaminu, kt6ry wskazuje na pewne 
wyjqtkowe sytuacje, gdzie motemy pominqC tryb postqpowania, uznajemy, 2e obstuga 
prawna i obstuga audytowa jest takq specyficznq sytuacjq. ZnajomoSC procedur sqdowych, 
znajomoSC spraw, wiele spraw toczy sie latami, ta osoba, kt6ra wykonuje obstuge prawnq 
Urqdu ma szerokq wiedzq specjalistycmq jednoczeSnie kontynuuje prowadzenie spraw. Nasz 
regutamin tego wymaga, ?,e kierownik stosownego referatu m a c a  siq do burmistrza o 
odstcpstwo w poszukiwaniu potencjalnych oferentow, wskazujqc kontynuacje spraw 
sqdowych i bogate wiedza rnerytoryczna. Odnosqc siq do audytu wewqtrznego, 
uzasadnienie jest podobne, audyt jest prowadzony od roku 2014, wiele spraw jest 
kontynuowanych, zalecenia kontrolne, kt6re zostaly wskazane przez audytora, naleky 
wykonaC na przestrzeni dw6ch, trzech lat, jest wskazane, ieby ten sam audytor dokonal 
rozliczenia wdrokeli zleconych zaleceh. ZnajomoSC Gminy, rzetelnoSC wykonanych audyt6w 
to sq argumenty do kontynuacji zwiqzania sie z jednym wykonawcq.. Kolejny ternat 
dotycqcy wykonywania ustug gastronomicznych, cateringowych, to sq to sporadyczne 
sytuacje, kt6re wystqpujq kilka razy w roku, na te zadania patrzymy pod kqtem realnoSci 
wykonania zadania, najcqiciej sq to imprezy sdeckie, widzimy, ke zgiasza nam siq 
wykonawca z imego kohca Polski zrobiC drobnq ustug? to mamy wqtpliwobi. Wiemy, i e  
jeSli wystqpimy z zapytaniem ofertowym do sprawdzonych wykonawc6w z terenu gminy, to 
nie bedzie rozczarowania. Ustugi noclegowe, ternat pojawia siq raz w roku, kiedy goScimy 
delegacje z miast partnerskich, mamy duio hoteli wystepujemy do wszystkich z oferta 
wybieramy najkorzystniejsq. Skala zam6wien nie jest duia, w wiekszych miastach moie to 
by6 na wieksq skale u nas to sq pojedyncze przypadki. Traktujemy skargq jako 
niezadowolonego wykonawcy, ktory prbbuje coS wym6c na s a m o ~ a c h ,  wiekszoSC gmin 
rozpatrzyla takq skargq jako bezzasadnq. 

Radni wyshrchali wyjaSnieri Sekretarza Miasta i Gminy Rafata Karpiriskiego, dokonali 
analizy zagadnienia i wypracowali stanowisko stanowiqce zafqcznik do protokoiu. 

Glosowano w sarawie: 
Rozpatrzenie odrzucenia skargi na dziatanie organu wykonawczego 

Wvniki glosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIe: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imieme: 
ZA (4) 
Teresa Ktzyczkowska, Slawomir Osiwaia, Wieslaw Winnicki, Krzysztof Zakolski 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Borikowski, Boiena Kalinowska, Aneta Rogucka 

3. Sprawy r6ine. 

Nie zgtoszono 



4. Zamknieeie posiedzenia. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski stwierdzil wyczerpanie poqdku  obrad i 
zamknql posiedzenie Komisji. 


