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Komisja Rewizyjna 

Protokół nr V  

Posiedzenie w dniu 5 sierpnia 2019  
 

Obrady rozpoczęto 5 sierpnia 2019 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 16:07 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Ryszard Jan Filipowicz 

2. Bernarda Komorowska 

3. Andrzej Kułak 

4. Artur Maciej Lis 

5. Janusz Obara 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Obara otworzył posiedzenie i przywitał 

zebranych. 

 

2. Stwierdzenie quorum 

W posiedzeniu uczestniczy 5 z 5 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczą także: Sekretarz gminy Masłów Zbigniew Zagdański oraz 

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad.  

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu z drugiego posiedzenia. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 
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ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 

 

5. Stanowisko w sprawie skargi Nr S.1510.1.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku 

Przewodniczący Komisji poinformował, że przedmiotem spotkania jest skarga złożona 

elektronicznie w dniu 22 lipca br. (stanowi załącznik protokołu). Przewodniczący udzielił głosu 

Sekretarzowi Gminy.  

Pan Zbigniew Zagdański wyjaśnił, że przepisy regulujące zasady i tryb udzielania zamówień 

publicznych to ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i Zarządzenie 

Nr 26/20169 Wójta Gminy Masłów z dnia 25.02.br. w sprawie wprowadzenia w urzędzie gminy 

Masłów Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień 

publicznych. Do realizacji usługi polegającej na prowadzenia audytu wewnętrznego wybrane 

zostało Biuro Audytu Wewnętrznego Anny Ziembickiej. Procedura wyboru oferenta odbywała 

się w trybie podprogowym, do 30.000 euro, w oparciu o ówcześnie obowiązujące przepisy. Nie 

prawdą jest zarzut, że wybór oferty został przeprowadzony bez ogłoszeń na stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej, gdyż zastosowany został tryb publikacji. Urząd przeprowadził zapytanie 

w oparciu za Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Masłów z dnia 22 kwietnia 2014r., na okres 

dwóch lat czyli na 2016-2017 r. W ramach rozeznania ceny urząd otrzymał ofertę na kwotę 

powyżej 10.000 zł, jednak ten audytor nie złożył oferty do ogłoszonego zapytania. 

W sumie, w pierwszym postępowaniu wpłynęło 8 ofert, z czego wybrana została 

najkorzystniejsza  złożona przez Biuro Audytu Wewnętrznego Anny Ziembickiej. Na lata 2018 

– 2019 podpisana została umowa z wolnej ręki. Pani audytor ma wszelkie uprawnienia, co 

zostało przedstawione w dokumentacji ofertowej. Kwota zamówienia wynosi 5.633,40 zł 

brutto, co oznacza, że jest to zamówienie poniżej równowartości 30.000 euro. Przepisy 

nakładają obowiązek publikacji zamówień powyżej tej kwoty, jednak w przypadku o którym 

mowa, zapytanie zostało ogłoszone, mimo  że nie było takiego obowiązku. Sekretarz gminy 

dodał, że idea tej skargi jest słuszna przy zamówieniach na wyższe kwoty.  

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński dodał, że w dalszej części skarżąca podważa procedury 

wyboru oferentów innych usług: 

1) Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego 

2) Obsługę prawną urzędu 

3) Obsługę cateringową w czasie spotkań 

4) Noclegową i gastronomiczną  

5) Transportową.  

W odniesieniu do pierwszych  dwóch zarzutów Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż zgodnie z zapisem 

§ 2 ust. 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych nie stosuje się w przypadku wyboru 

oferenta świadczącego usługi prawne. Jednakże pierwsze procedury poradnictwa prawnego 

i obsługi prawnej również były upublicznione zgodnie z procedurą i regulaminem, a kolejne 

były podpisywane z wolnej ręki.  

Kierownik BiGP dodał, że jeśli chodzi o usługę cateringową – tylko raz urząd zgłaszał 

zapotrzebowanie na catering w ramach projektu „Nowa era komputera” realizowanego 

z funduszy zewnętrznych. W tym przypadku zapytanie ofertowe zostało wysłane do 5 firm. 
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Urząd nie wykazywał zapotrzebowania na usługi noclegowe i gastronomiczne – nie było 

takiego zamówienia. W przypadku usługi transportowej – wniosek nie został sprecyzowany 

o jaki transport chodzi. Jednakże w przypadku transportu na dowóz dzieci do szkół, który został 

przeprowadzony przez Centrum Usług Wspólnych – przetarg został upubliczniony, 

w przypadku transportu kruszywa na remonty dróg – również nastąpiło upublicznienie 

zapytania zarówno w 2018 jak i 2019 roku. Wobec tego te zarzuty są bezpodstawne.  

Radny Ryszard Filipowicz zapytał czy Pan Sekretarz podpowie, jak powinna brzmieć 

odpowiedź. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że pan Sekretarz złożył wyjaśnienia i odpowie na 

ewentualne pytania.  

 Brak kolejnych głosów w tym punkcie.  

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

Stanowisko w sprawie skargi Nr S.1510.1.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku: uznanie skargi za 

bezzasadną, zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem.  

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 

 

6. Sprawy inne 

Brak głosów tym punkcie. 

 

7. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 16:07 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

/-/ Janusz Obara  

 

  

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


