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1. Wstęp — informacja o Questa

1.1, Questa (www.guesta.pl) jest niezależną profesjonalną firmą doradczą wyspecjalizowaną w

wykrywaniu nadużyć gospodarczych oraz wspieraniu klientów w postępowaniach sądowych i

arbitrażowych.

1.2. W prace nad niniejszym raportem był bezpośrednio zaangażowany wspólnik Questa: Dariusz

Cypcer. W Załączniku 1.1 zaprezentowano jego życiorys, natomiast poniżej krótko przedstawiono

kwalifikacje i doświadczenie.

1.3, Dariusz Cypcer posiada ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych zdobyte

na kierowniczych stanowiskach w jednej największych międzynarodowych firm konsultingowych

tzw. .„Wielkiej Czwórkr, uzupełnione certyfikatami renomowanych organizacji potwierdzającymi

kwalifikacje finansowo-księgowe (ACCA) oraz śledcze (ACFE).

1.4. Dariusz zrealizował ponad 150 projektów o charakterze śledczym lub sądowym, w kraju i za

granicą, dla wielu korporacji międzynarodowych, dużych i średnich polskich firm z różnych branż

oraz kancelarii prawnych — projekty dotyczyły oszustw i nadużyć gospodarczych, wyprowadzania

majątku i korupcji. Ponadto, występował w charakterze eksperta w sporach handlowych, sporach

między akcjonariuszami, a także brał udział w postępowaniach przed polskimi i międzynarodowymi

sądami arbitrażowymi.

1.5. W ramach Ucznych projektów natury śledczej, Dariusz wielokrotnie brał udział w analizie nadużyć

polegających na wyprowadzaniu majątku ze spółek przez ich członków Zarządu lub ścisłe

kierownictwo.

1.6. W ciągu kilkunastu lat kariery w sektorze doradczym, Dariusz zajmował się również innymi

obszarami doradztwa, w tym doradztwem transakcyjnym, audytem finansowym i doradztwem

księgowym. W tym okresie wielokrotnie uczestniczył, zarówno jako kierownik zespołów, jak i ich

członek, w dużych, także międzynarodowych projektach doradczych.

e
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2. Wprowadzenie

Tło sprawy

2.1 Rozumiemy, że na podstawie licznych informacji uzyskiwanych od informatorów, głównie od

mieszkańców Gminy Żabia Wola! podejrzewają Państwo, iż w Urzędzie mogły mieć miejsce

nadużycia z udziałem jego władz i/lub pracowników, w szczególności w następujących kwestiach:

a. Proces przetargowy na sprzedaż gruntów przez Urząd osobom prywatnym — zakupy gruntu

od Urzędu miały rzekomo być dokonywane przez osoby powiązane formalnie lub nieformalnie

z władzami i/łub pracownikami Gminy,

b, Odrołnianie działek gruntu w Gminie — według jakiego klucza następowało odrolnianie,

c. Proces wyboru usługodawców do budowy drogi żabia Woła — Musuły — wykonanie miało

rzekomo odbyć się po zawyżonych cenach oraz przy obniżonej jakości,

d. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej — uzasadnienie ekonomiczne dla

rozbudowy dodatkowych funkcji (sala zabaw, pomieszczenia sypialne do wynajęcia, itp.) oraz

rzekome powiązanie wykonawcy z władzami i/lub pracownikami Gminy,

e. Proces wyboru usługodawców na wywóz śmieci, w szczególności z udziałem firmy Jarper,

f. Proces wyboru usługodawców na wywóz nieczystości płynnych, rzekomo z udziałem firm

powiązanych z radnym Gminy,

g. Proces wyboru usługodawców do przychodni medycznej,

h. Kontrole przeprowadzane przez audyt wewnętrzny Urzędu.

L Rozliczenie dofinansowania udzielonego przez Urząd dla sekcji unihokeja w szkole w

Józefinie.

22 W związku z powyższym, zdecydowali się Państwo zatrudnić Questa jako zewnętrznego doradcę

w celu przeprowadzenia niezależnego przeglądu mającego na celu ustalenie, czy zostały

uprawdopodobnione nadużycia z udziałem byłych władz i/łub pracowników Urzędu.

Zakres prac

2,3 W naszej umowie z Państwem uzgodniliśmy podejście etapowe:

• Etap 1: ustalenie okoliczności ewentualnych nadużyć w ww. kwestiach oraz wskazanie osób

zaangażowanych;

• Etap 2: dokładne zrozumienie mechanizmu popełnionego nadużycia oraz zgromadzenie

materiału dowodowego na potrzeby ewentualnych postępowań prawnych.

2.4 Niniejszy raport zawiera ustalenia i wnioski wyłącznie z Etapu 1 naszych prac.

2,5 Celem Etapu 1 było ustalenie okoliczności ewentualnych nadużyć we wskazanych przez Państwa

wyżej kwestiach oraz wskazanie osób zaangażowanych.

2.6 Ustaliliśmy, że w ramach naszych prac wykonamy następujące czynności:

• Zapoznamy się z działalnością Urzędu, jego strukturą organizacyjną i środowiskiem

kontrolnym.
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• Przeprowadzimy przegląd dostępnych dokumentów dotyczących wybranych aspektów

działalności Urzędu, w szczególności dotyczących wskazanych przez Państwa kwestii.

• Przeprowadzimy przegląd wybranych danych dostępnych w Urzędzie dotyczących

wskazanych przypadków, np. dane księgowe, dane z prowadzonych przez Urząd lub

dostępnych Urzędowi rejestrów, baz danych, itp.

• Przeprowadzimy rozmowy z wybranymi pracownikami Urzędu i innymi osobami istotnymi dla

badanych przez nas przypadków (w miarę dostępności).

• Dokonamy przeglądu publicznie dostępnych informacji istotnych dla wyjaśnienia sprawy (np.

w miarę możliwości zidentyfikujemy powiązania osobowo-kapitałowe pomiędzy osobami i

podmiotami, przeszukamy publicznie dostępne źródła informacji w poszukiwaniu istotnych

informacji, itp.).

• Przygotujemy raport zawierający nasze kluczowe ustalenia.

2.7 Naszym zadaniem było także zapoznanie się z zakresem kompetencji Centrum Usług Wspólnych

(.„CUW”) obslugującym cztery szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. dom kultury i

bibliotekę. Nasze ustalenia w tym zakresie przedstawiliśmy w Załączniku 2.1.

2.8 Ustaliliśmy także, że nasz przegląd obejmie lata 2017-2018, jednak w razie potrzeby będziemy

sięgać również do roku 2016, przy czym ze względu na fakt, że część analizowanych zagadnień

dotyczyła okresów wcześniejszych, nasze analizy zostały również odpowiednio rozszerzone,

2.9 Niezależnie od powyższych czynności, po uzgodnieniu z Państwem i Państwa doradcą prawnym,

dokonaliśmy zabezpieczenia danych elektronicznych, znajdujących się na dysku twardym jednego

komputera przenośnego (laptopa), poprzez wykonanie obrazu cyfrowego nośnika danych, do

ewentualnego przeglądu w Etapie 2 prac (w Etapie 1 dane te nie zostały poddane przeglądowi).

2.10 Dokonaliśmy przeglądu udostępnionych dokumentów i informacji dotyczących wskazanych kwestii,

w szczególności:

1) Sprawozdania z wykonania planu dochodów oraz wydalków budżetowych dla

wszystkich jednostek budżetowych w Gminie;

2) Dzienniki zapisów oraz Księgi glówne (Obroty Kont) za lata 2015-2018;

3) Dokumentacja przetargowa w zakresie następujących zamówień publicznych:

.„Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola

poprzez przebLidowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola — Zalesie —

Musuły — II etap”;

ii. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy OSP w Żelechowie”;

fli. Rozbudowa, nadbudowa oraz remont budynku OSP w Żelechowie;

iy.,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkalych i niezamieszkałych na [erenie Gminy Żabia

Wola”;

V. „Zamówienie usiugi usuwania nieczystości stałych i płynnych z obiektów

komunalnych oraz sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy Żabia

Wola”;

yi.,,Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Żabia Wola”;
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4) Dokumentacja konkursowa w zakresie: Wsparcie realizacji zadania publicznego z

zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i

upowszechniania kultury fizycznej”;

5) Wybrane umowy najmu lokali usługowych w budynku należącym do Gminy;

6) Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych CUW;

7) Dokumentacja dotycząca sporządzania Planów Zagospodarowania Przestrzennego

dla wybranych obszarów Gminy;

8) Akty notarialne dotyczące sprzedaży nieruchomości należących do Gminy podpisane

w latach 2016-2018;

9) Wybrane faktury z okresu 2016-2018;

10) Wybrana dokumentacja z działu kadr;

11) Rejestr zamówień publicznych za lata 2016-2018.

2.11 Dokonaliśmy także przeglądu powszechnie dostępnych informacji istotnych z punktu widzenia

naszej analizy, w szczególności informacji dotyczących wybranych kontrahentów i pracowników

Urzędu.

2.12 Przeprowadziliśmy rozmowy z następującymi pracownikami Urzędu:

a.

I

I
I

2.13 Nasz przegląd trwał od 8 stycznia do 7 marca 2019 i został przeprowadzony przez trzech

specjalistów.

2.14 Dokumentacja, na której oparliśmy nasze wnioski, zostala opisana w Załączniku 2.2.

Ograniczenia zakresu prac

2.15 Niniejszy raport obejmuje wyłącznie kwestie zgodne ze zleconym nam w Etapie 1 zakresem prac.

których analiza była możliwa wziąwszy pod uwagę czas, jaki mieliśmy do dyspozycji oraz dostęp

do dokumentacji źródłowej, natomiast niekoniecznie obejmuje wszystkie istotne zagadnienia, które

mogłyby odnosić się do interesujących Państwa kwestii. W szczególności, w Etapie 1 nie
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dokonaliśmy szczegółowej analizy działalności Centrum Usług Wspólnych, a także nie

przeprowadziliśmy odpowiedniej analizy w obszarze dochodów uzyskiwanych przez OSP w

Żelechowie.

2.16 Nasze wnioski opierają się wyłącznie na dokumentach i procedurach wymienionych powyżej.

2.17 Nie przeprowadziliśmy rozmów

2.l9Wszelkie komentarze dotyczące kwestii prawnych lub podatkowych nie powinny być

interpretowane jako wyrażające opinię prawną lub podatkową w tych sprawach. Zalecamy, aby

przeanalizowali Państwo aspekty i implikacje prawne podatkowe poruszonych kwestii we własnym

zakresie.

Struktura raportu

2.20 Dalsza część raportu skiada się z następujących elementów:

Rozdział Opis
„;W ź1

3 Podsumowanie ustaleń i wniosków

4 Sprzedaż gruntów Gminy osobom prywatnym

5 Odrolnianie działek gruntu w Gminie

6 Budowa drogi Żabia Wola — Musuły

7 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie

8 Proces wyboru usługodawców na wywóz śmieci

9 Proces wyboru usługodawców na wywóz nieczystości płynnych

10 Proces wyboru usługodawców do przychodni medycznej

11 Kontrole przeprowadzone przez audyt wewnętrzny Urzędu

12 Dofinansowanie dla sekcji unihokeja w szkole w Józefinie
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3. Podsumowanie ustaleń

Wprowadzenie

3.1 W niniejszym rozdziale przedstawiamy podsumowanie naszych ustaleń wniosków. Szczegółowe

ustalenia znajdują się w Rozdziałach 4-12.

Kluczowe ustalenia

Sprzedaż gruntów Gminy osobom prywatnym

3.2 Wiatach 2016-2018 Gmina dokonała sześciu transakcji sprzedaży gruntów osobom prywatnym.

3.3 W dwóch transakcjach, w k(órych grunty zostały nabyte przez nowych właścicieli, ceny sprzedaży

gruntu wyniosly 92-94 zł za m2. W pozostałych czterech transakcjach, w których grunty zostały

nabyte przez dotychczasowych użytkowników wieczystych, ceny wahały się w przedziale 55-70 zł

za m2.

3.4 Nie zidentyfikowaliśmy powiązań pomiędzy ww. nabywcami a władzami i/lub pracownikami

Urzędu.

Odrolnianie działek gruntu w Gminie

3.5 Wszystkie grunty objęte są pianami zagospodarowania przestrzennego i dlatego tzw. odrolnienie

było dokonywane poprzez zmianę tych planów.

3.6 W latach 2016-2018 nie zidentyfikowaliśmy dzialek gruntu (za wyjątkiem jednego przypadku), dla

których zastosowany został indywidualny proces sporządzania PZP.

Budowa drogi żabia WoJa — Musuły

3.7 W przetargu na budowę drogi żabia Wola-Musuły zostały złożone cztery oferty, z których została

wybrana oferta spełniająca wszystkie wymagania i najkorzystniejsza cenowo: 2.492.127,13 zł

brutto.

3.8 Na tej podstawie w lipcu 2014 została podpisana umowa z firmą Drogomex — uwzględniając zmiany

do umowy wprowadzone aneksami (zwiększenia i zmniejszenia), a także dwie umowy dodatkowe,

całość inwestycji wyniosła 2.548.399,36 zł i została zakończona w grudniu 2014, przy czym

podczas odbioru prac związanych z umową z dnia 1 grudnia 2014 (wykonanie zjazdów) nie

uczestniczył Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3.9 Zidentyfikowaliśmy szereg informacji wskazujących na nieprawidłowości związane z wykonaniem

robót budowlanych w zakresie formalnym i jakościowym, jednak rozumiemy, że Urząd nie zgiaszał

firmie Drogomex żądań napraw gwarancyjnych. Z uwagi na fakt, iż termin gwarancji udzielonych

przez Drogomex upływa dnia 3 grudnia 2019 (część główna) lub 31 grudnia 2019 (część dotycząca

zjazdów), rekomendujemy rozważenie możliwości powolania specjalnej komisji celem oceny

jakości wykonaia krytycznych odcinków drogi oraz zbadanie możliwości zgłoszenia ewentualnych

roszczeń Gminy z tego tytułu do wykonawcy drogi.
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3.10 Ustaliliśmy, że inspektorem nadzoru budowlanego nad budową drogi

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

3.11 Rozumiemy, że OSP wynajmuje istniejącą salę bankietową i osiąga z tego tytułu korzyści.

Rozumiemy także, że korzyści osiągane przez OSP z tytułu wynajmu sali mogły być wydatkowane

na potrzeby OSP (np. zakup sprzętu) i mogły pomniejszać koszty utrzymania ponoszone przez

Gminę. Ponieważ Urząd nie posiada dokumentacji wskazującej na rozliczenie dochodów i kosztów

OSP, nie byliśmy w stanie zweryfikować tych informacji ani ocenić efektywności takiego

rozwiązania. Dlatego rekomendujemy przeprowadzenie analizy przychodów i kosztów OSP

związanych z dotychczasową funkcją „bankietową budynku OSP.

3.12 Planowana kwota inwestycji Gminy na rozbudowę budynku OSP w Żelechowie wynosi

2.148.044,09 zl brutto (projekt, etap 1, etap 2 oraz instalacje), przy czym nie jest jasne czy kwota

ta obejmuje całość niezbędnych nakładów Gminy.

3.13 Rozbudowa budynku OSP zakłada powiększenie powierzchni użytkowej budynku o dodatkowe ok.

236 m2, w tym:

• ok. 180 m2 (czyli 76% powierzchni dobudowanej) to sala taneczna z przyległymi toaletami,

magazynkiem oraz powierzchnią użytkową na dodatkowej kondygnacji;

• ok. 56 m2 (czyli 24% powierzchni dobudowanej) to garaż na dodatkowy samochód strażacki

wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla strażaków oraz gabinet prezesa OSP.

3.14 Ponieważ rozbudowa budynku finansowana przez Gminę dotyczy w przeważającej mierze funkcji

bankietowej”, nie związanej z podstawowymi zadaniami OSP, wobec planowanego znacznego

zwiększenia skali funkcji bankietowej” budynku, rekomendujemy rozważenie wydzielenia części

bankietowej” budynku i oddania jej w zarządzanie zewnętrznemu podmiotowi celem obniżenia

kosztów ponoszonych obecnie przez Gminę na OSP poprzez pokrycie części tych kosztów

przychodami z wynajmu.

3.15 Nie zidentyfikowaliśmy powiązań pomiędzy wykonawcą projektu i wykonawcą etapu 1 rozbudowy

a władzami i/lub pracownikami Urzędu.

Proces wyboru usługodawców na wywóz śmieci

3.16W latach 2015-2018 Urząd przeprowadził dwa przetargi dotyczące wywozu śmieci na terenie

Gminy.

3.17 Wartość zamówienia na usługi zagospodarowania odpadami w Gminie w Przetargu 2017 wzrosła

o 2.048.296 zl brutto, tj. o 120% (średniorocznie) w stosunku do analogicznego zamówienia w

Przetargu 2015, przy czym wartość jedynej oferty otrzymanej w Przetargu 2017 była wyższa od

wartości sporządzonego przez Urząd zamówienia o 894 tys. zł brutto, tj. o 21%, przy czym koszt

Gminy wynosił:

• 57.890 zł miesięcznie przed lipcem 2015;

• 107.203 zł miesięcznie od lipca 2015 do końca 2018;

• 200.000 zI miesięcznie od początku 2018.
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3.18 Uzasadnienie skali wzrostu wartości zamówienia — zawarte w dokumentacji przetargowej zarówno

w Przetargu 2015, jak iw Przetargu 2017— wrostem liczby mieszkańców, czy też wzrostem ilości

odbieranych odpadów w związku z rozwojem Gminy, nie znajduje potwierdzenia w faktach: liczba

mieszkańców Gminy wzrosła w tym czasie nieznacznie, natomiast ilość śmieci faktycznie

odbieranych w latach 2015-2017 była istotnie niższa niż założona przez Gminę dla obydwu

przetargów (o 56-64%).

3.19 Ceny ofertowe w Przetargu 2015 implikowały miesięczny koszt uslugi w przeliczeniu na jednego

mieszkańca Gminy od ok. 13zł (wygrana oferta Jarper — najtańsza) do ok. 23zł (oferta najdroższa),

natomiast w Przetargu 2017 —23zł.

3.20W Przetargu 2017 wziął udział jeden oferent — co do zasady przetargi z jednym oferentem

obarczone są zwiększonym ryzykiem uzyskania ceny nierynkowej.

3.21 Nasza uproszczona analiza wskazuje, iż w Gminie występował jeden z najwyższych w okolicy koszt

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w przeliczeniu na jednego mieszkańca (23 zl

w Gminie dla Przetargu 2017 yersus 8-18 zl w wybranych okolicznych gminach dla przetargów z

roku 2017 lub wcześniejszych).

3.22 Celem obniżenia cen w kolejnych przetargach rekomendujemy aktywne zaproszenie większej

liczby dostawców do postępowań przetargowych oraz rozważenie celowości rozdzielenia

przetargów na tereny zamieszkałe i niezamieszkale.

Proces wyboru usługodawców na wywóz nieczystości płynnych

3.23 W latach 2016-2018 Urząd ogłosil trzy zamówienia dotyczące wywozu nieczystości płynnych na

terenie Gminy.

3.24 Zamówienie na 2016 wygrał SIR-COM z ofertą o ok. 8% niższą od wartości zamówienia i ok. 26%

niższą od kontroferenta.

3.25 W roku 2017 i 2018 wygrał ponownie SIR-COM z ofertą odpowiednio o ok. 7% i 5% wyższą od

wartości zamówienia oraz o ok. 22% i 14% niższą od kontroferenta.

3.26 Cena zaproponowana przez SlR-COM w 2018 za wywóz m3 szamba (25 zł) mieściła się w zakresie

cen orientacyjnych dla klientów indywidualnych w woj. mazowieckim (25-28 zi), przy czym wielkości

te mogą nie być porównywalne ze względu na fakt, że Gmina jest klientem hurtowym.

3.27 Celem obniżenia cen w kolejnych postępowaniach rekomendujemy aktywne zaproszenie większej

liczby dostawców do postępowań oraz rozważenie celowości przeprowadzania dwóch oddzielnych

postępowań: na usługę wywozu nieczystości płynnych oraz usługę sprzątania przystanków.

3.28 Nie zidentyfikowaliśmy powiązań pomiędzy SIR-COM a Radą Gminy i/lub Jarper.

Proces wyboru usługodawców do przychodni medycznej

3.29 Zgodnie zuchwałą Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017, Gmina nie przeprowadzała przetargów

na wynajem lokali w budynku gminnego Ośrodka Zdrowia dla podmiotów świadczących usługi

medyczne.

3.30 Umowa na wynajem lokalu dla usług rehabilitacyjnych została podpisana dnia 18 października

2018 na okres 3-letni, mimo że postępowania na wyłonienie dostawcy usług

rehabilitacyjnych przeprowadzane były w cyklu rocznym i umowa z CRD, bieżącym dostawcą,
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kończyła się z dniem 31 grudnia 2018. Umowy na wynajem lokalu dla pozostałych usług

(stomatologiczne, pielęgniarskie, opieka medyczna) zostały podpisane w latach 2003-2004, a

następnie były przedłużane aneksami na okresy od 1 do 4 lat, przy czym w dniu 15 listopada 2018

aneksy przedłużające te umowy na kolejne okresy.

3.31 W postępowaniu na usługi rehabilitacyjne na 2017 kwota zamówienia została zwiększona o 61%

w stosunku do kosztów poniesionych w 2016, co miało przekładać się na wzrost liczby zabiegów

o 96%. Rozumiemy, że wzrost szacowanej liczby usług podyktowany był prośbami ze strony

mieszkańców Gminy. W postępowaniu została złożona jedna oferta (CRD). Ustaliliśmy ponadto,

że wszystkie faktury wystawione przez CRD w roku 2017 opiewały na taką samą kwotę tj. 13.285

zł, a dla każdej faktury wykazano identyczny zakres świadczonych usług w danym miesiącu.

Zwracamy uwagę, iż przeprowadzenie wszystkich zabiegów wymagało łącznie 262 godzin,

podczas gdy wskazane w umowie godziny pracy wskazują na maksymalny czas pracy w miesiącu

w łączniej liczbie ok. 138 godzin, co wymaga świadczenia usług bez przerwy jednocześnie w dwóch

równoległych procesach.

3.32 W odniesieniu do usług rehabilitacyjnych w 2016, pierwsze postępowanie na te usługi zostało

unieważnione przez Urząd. Unieważnienie zostało uzasadnione faktem, iż złożone oferty

przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie na 2018 (150.000 zł), przy czym oferta CRD

przekraczała zaplanowaną kwotę o 9,5%, natomiast oferta CRiL 06,3%. Dlatego ogłoszone zostało

kolejne postępowanie, w którym CRD wyceniło wskazany koszyk usług na kwotę 128.088 zł

rocznie, natomiast CRiL na kwotę 144.62160 zł rocznie. CRD wskazało w swojej ofercie cenę

niższą o 70% w stosunku do pierwotnej oferty z pierwszego postępowania dla 11 z 17 rodzajów

usług. Dodatkowo w obu postępowaniach na 2018 rozszerzono w stosunku do 2017 zakres

wymaganych dokumentów o Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2008 lub

dokument równoważny: w pierwszym postępowaniu certyfikat był wymagany do okazania po

wyborze najkorzystniejszej oferty, natomiast w drugim postępowaniu jako dokument wymagany

wraz ze złożoną ofertą jeszcze przed rozstrzygnięciem postępowania.

3.33 W pażdzierniku 2018 został podpisany aneks zwiększający łączną (roczną) maksymalną wartość

świadczonych przez CRD usług do poziomu 150.000 zł.

3.34 Rekomendujemy przeprowadzenie analizy faktur i dokumentacji potwierdzającej wykonanie przez

CRD wskazanych usług w latach 2017-2016 oraz wprowadzenie efektywnego systemu kontrolnego

na rok 2019.

Kontrole przeprowadzone przez audyt wewnętrzny Urzędu

3.35W efekcie działania audytu wewnętrznego w Gminie w latach 2017-2018 audytor nie stwierdził

istotnych uchybień i nieprawidłowości.

3.36 Po wykonaniu poszczególnych zadań audytowych, audytor wskazał szereg zaleceń i rekomendacji,

np. dostosowania regulaminów wewnętrznych do przepisów, aktualizacji wewnętrznych

regulaminów i instrukcji, kwestii związanych z przeprowadzaniem okresowych analiz związanych

z wybranymi ryzykami czy też przeprowadzenia analiz efektywności.

14



O Raport
Przegląd wybranych kwestii w Gminie Żabia Wola

3.37W toku czynności sprawdzającej stopień realizacji zaleceń i rekomendacji sformułowanych w

zadaniu zapewniającym 2/2017/Z audytor stwierdził, iż wszystkie zalecenia i rekomendacje zostały

zrealizowane. Jednakże zwracamy uwagę, iż:

• Zalecenie nr 1 nie zostało wdrożone, na podstawie decyzji o akceptacji istniejącego

stanu faktycznego czyli pozostawieniu zapisów regulacji wewnętrznych Urzędu bez zmian.

• Zalecenie nr 3 zostało uznane za zrealizowane na podstawie identyfikacji dokumentu, który

istniał już w momencie wydania zalecenia.

3.38 W efekcie, powyższe zalecenia uznano de facto za bezzasadne, mimo iż w sprawozdaniu z

zadania zapewniającego 2/2017/Z widnieje zapis, iż audytor przeprowadził naradę zamykającą z

osobą reprezentująca, audytowanego a także że „Audytowany odniósł się do

przedstawionych uwag i oceny funkcjonowania systemu; podzielone zostało stanowisko audytora

w przedmiocie zaleceń i rekomendacji”.

Dofinansowanie dla sekcji unihokeja w szkole w Józefinie

3.39 Dofinansowanie udzielone ULKS przez Gminę sianowi 15% całości kosztów i 28% całości środków

pieniężnych, czyli 72% środków pienieżnych pokrywają rodzice i sponsorzy zawodników.

3.40 Ustaliliśmy, że ULKS przedstawił rozliczenie wyłącznie na kwotę dofinansowania udzielonego

przez Gminę, czyli 15.000 zł (2017 i 2018), natomiast nie przedstawił rozliczenia pozostałych

środków finansowych w wysokości 37.163,17 zł (2017) oraz 37.991,09 zł (2018), co nie pozwala

na zrozumienie wydatkowania kwoty dofinansowania w kontekście działań ULKS, a także naszym

zdaniem jest niezgodne z Wzorem.

3.41 Celem zrozumienia wydatkowania zgromadzonych przez ULKS środków pieniężnych

rekomendujemy przeprowadzenie analizy faktur i rachunków dokumentujących całość kosztów

pokrytych tymi środkami pieniężnymi w latach 2017-2018.
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4. Sprzedaż gruntów Gminy osobom prywatnym

Wprowadzenie

4.1 W niniejszym rozdziale przedstawiamy nasze ustalenia i komentarze w odniesieniu do transakcji

sprzedaży gruntów należących do Gminy osobom prywatnym w latach 2016-2016.

Nasze ustalenia

4.2 Na podstawie otrzymanych dokumentów zidentyfikowaliśmy sześć transakcji sprzedaży gruntów

przez Urząd osobom prywatnym w latach 2016-2018. Transakcje te przeprowadzono w

następującym trybie:

• Przetarg nieograniczony (jedna transakcja);

• Bezprzetargowa sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego (cztery transakcje);

• Bezprzetargowa sprzedaż na rzecz właściciela działki sąsiadującej Uedna transakcja).

4.3 Ustaliliśmy, że wszystkie ww. transakcje:

• zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy;

• zostały poprzedzone ogłoszeniami o zamiarze sprzedaży opublikowanymi w prasie i na stronie

internetowej Urzędu;

• zostały dokonane w oparciu o wartości z operatów szacunkowych wykonanych przez firmę

INPRO Przedsiębiorstwo Projektowo — Instalacyjne (numer uprawnienia

rzeczoznawcy).

4.4 Tabela poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących ww. transakcji.

Tabela 4.1: Kluczowe informacje dotyczące transakcji sprzedaży gruntów należących do Gminy

osobom prywatnym w latach 2016-2018

Data aktu Rozmiar ceno cona/rn2
Lp notarialnego Nabywca dzialki (m2) netto (zł) (zi) Tryb sprzedaży

Przetarg nieograniczony
I 2018-08-24 — 493 46500 94 (ustny)

Bezprzetargowy (na rzecz
2 2017-li-10 I 49 4524 92 właściciela działki sąsiadułącej)

Bezprzetargowy (na rzecz
3 2017-04.27 — 8GB 10.966 55 użytkownika wieczystego)

Bszprzatargowy (na rzecz
4 2016-11-30 — 815 21438 66 użytkownlkawleczystego)

Bezprzotargowy (na rzecz
S 2016-03-18 700 12.710 67 użytkownikD wieczystego)

Bozprzotargowy (na rzecz
S 2016-CI-29 581 14.951 70 uż5lkownikn wieczystego)

- Do yliczenia cery za m2 przyjębśmy wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa własności

4.5 W przypadku przetargu nieograniczonego (transakcja 1 z Tabeli 4.1). wartość sprzedaży netto była

nieznacznie wyższa (o 13%) od wartości wynikającej z operatu szacunkowego, natomiast w
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przypadku sprzedaży bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiadującej (transakcja 2 z

Tabeli 4.1), wartość sprzedaży netto była równa wartości wynikającej z operatu szacunkowego.

4.6 W przypadku sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (transakcje 3-6 z

Tabeli 4.1), wartość sprzedaży netto była równa różnicy pomiędzy wartością nieruchomości jako

przedmiotu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Podsumowanie

4.7 W latach 201 6-2018 Gmina dokonała sześciu transakcji sprzedaży gruntów osobom prywatnym.

4.8 W dwóch transakcjach, w których grunty zostały nabyte przez nowych właścicieli, ceny sprzedaży

gruntu wyniosły 92-94 zł za m2. W pozostałych czterech transakcjach, w których grunty zostały

nabyte przez dotychczasowych użytkowników wieczystych, ceny wahały się w przedziale 55-70 zł

za m21.

4.9 Nie zidentyfikowaliśmy powiązań pomiędzy ww. nabywcami a władzami i/lub pracownikami

Urzędu.

1 Do wyliczenia ceny za m2 przyjęliśmy w tym przypadku wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa
własności
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5. Odrolnianie działek gruntu

Wprowadzenie

5.1 W niniejszym rozdziale przedstawiamy nasze ustalenia i komentarze w odniesieniu do procesu

odrolniania gruntów w Gminie.

Nasze ustalenia

5.2 Na podstawie otrzymanych materiałów i uzyskanych informacji ustaliliśmy, iż wszystkie obszary w

Gminie objęte zostały Planami Zagospodarowania Przestrzennego („PZP”) na początku lat 2000.

5.3 Rozumiemy, że dla obszarów objętych PZP odrolnienie działki gruntu może zostać dokonane

poprzez zmianę PZP. Dlatego przeanalizowaliśmy procesy aktualizacji PZP prowadzone przez

Gminę.

5.4 Rozumiemy! że większość obszarów Gminy objęta została Wieloletnim programem sporządzania

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z 19 kwietnia 2011, który nie został

jeszcze zakończony. Tabela poniżej przedstawia zestawienie obszarów objętych tym programem

wraz z przypisaniem planowanego roku sporządzenia PZP oraz datę zatwierdzenia danego PZP

(jeśli zostal do chwili obecnej zatwierdzony).

Tabela 5.1 Zestawienie obszarów objętych Wieloletnim programem sporządzania miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego” z 2011

Planowany rok Data zatwierdzeniaObszar sporządzenia

Bartoszówka 2011 w trakcie sporządzania

Grzegorzowice 2011 w trakcie sporządzania2

Skuły — fragment 2011 w trakcie sporządzania

Bolesiawek 2011 2015-01-27

Piotrkowice 2011 2014-10-28

Ojrzanów Towarzystwo — fragment 2011 w trakcie sporządzania

Jastrzębnik 2011 2015-09-29

Musuły — fragment 2012 w trakcie sporządzania

Lasek 2012 w trakcie sporządzania

Cieple A 2012 2016-03-29

Rumianka 2012 2018-04-24

Słubica A—fragment 2012 2016-10-25

Licówek 2012 2016-10-25

Oddział 2012 w trakcie sporządzania

Słubica Dobra 2012 w trakcie sporządzania

I cieołe 2013 wtrakcie sporządzania

Grzymek — fragment 2013 w trakcie sporządzania

2 Fragment obszaru zatwierdzony 25 października 2016
Fragment obszaru zatwierdzony 24 kwietnia 20W
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Nowa Bukówka — fragment 2013 W trakcje sporządzania

Siara Bukówka 2013 2014-10-28

Sjestrzeń — fraoment 2013 W trakcie sporządzanja

Wiadysiawowo 2013 w trakcje sporządzania

Petrykozy 2013 w trakcje sporządzanja

Słubica Wjeś 2013 w trakcje sporzadzanja

Słubjca B — fragment 2014 w trakcje sporzadzanja

Red janka 2014 w trakcje sporządzanja

Pżeńkj Siubjcłde 2014 w trakcie sporządzanja

Pieńki Zarębskie 2014 w trakcie sporządzania

Przeszkoda 2014 w trakcje sporządzania

Huta Źabiowojska — fragment 2014 w trakcje sporządzania

Grzmiąca 2014 w trakcie sporządzanja

Józefina 2014 w trakcje sporządzanja

5.5 Dla pozostałych obszarów otrzymaliśmy listę PZP wraz z informacją, kiedy została podpisana

uchwała o przystąpieniu do sporządzenia PZP oraz uchwała o zatwierdzeniu PZP. Tabela poniżej

przedstawia zestawienie obszarów, dla których PZP został zatwierdzony przez Radę Gminy w

okresie od 2016 do 2018.

Tabela 5.2 Zestawienie obszarów z PZP zatwierdzonym w latach 2016-2018

Data uchwaiy Rady Gminy

Przystąpienie doObszar Zatwierdzeniesporządzenia PZP

Zaręby Obszar I 2016-04-26 2018-09-25

Nowa Bukówka (dz.293) 2017-03-28 2018-03-27

Skuły (Ul. Północna) 2007-03-29 2018-03-27

żelechów (obszar 1 D-1 2014-06-17 2017-09-19

Bjenjewjce (obszar 2) 2007-03-20 2016-1 1-29

5.6 Na podstawie powyższych informacji rozumiemy, że proces sporządzania PZP dla kolejnych

obszarów obejmował od 2 do 11 lat.

5.7 Najkrótszy proces sporządzania PZP (1 rok) dotyczył działki numer 293 w Nowej Bukówce i

sporządzony był na wniosek firmy Finco Stal Sp. z o.o., której 100% właścicielem była Pruszyński

Sp. z oo. — duży producent pokryć dachowych. Nie zidentyfikowaliśmy innych przypadków, dła

których proces sporządzania PZP dotyczył pojedynczych działek gruntu.

Podsumowanie

58 Wszystkie grunty objęte są planami zagospodarowania przestrzennego i dlatego tzw. odrolnienie

było dokonywane poprzez zmianę tych planów.

5.9 W latach 2016-2018 nie zidentyfikowaliśmy działek gruntu (za wyjątkiem jednego przypadku), dla

których zastosowany został indywidualny proces sporządzania PZP.
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6. Budowa drogi Żabia Wola — Musuły

Wprowadzenie

6.1 W niniejszym rozdziale przedstawiamy nasze ustalenia i komentarze w odniesieniu do kwestii

budowy drogi Żabia Wola — Musuły.

Nasze ustalenia

Przetarg na budowę drogi Żabia Wola — Musuły

6.2 Dnia 19 maja 2014 ramach

Zarządzenia nr 36/2014 stałą komisję przetargową w składzie:

6.3 Dnia 26 maja 2014 Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia

zamówienia publicznego o wartości poniżej 5.186.00000 euro” pt. Poprawa spójności

komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr

150604W relacji Żabia Wola — Zalesie — Musuly — II etap. We wniosku

• Wartość zamówienia podstawowego na poziomie 2.940.60530 zł brutto (2.390.73602 zl

netto) — ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 16 kwietnia 2014

sporządzonego przez Inżynieria Budowlana Roboty Drogowe Marek Tarnowski (MY”).

Podpisany kosztorys został załączony do ww. wniosku;

• Wartość zamówienia uzupełniającego na poziomie 50% wartości zamówienia podstawowego

tj. 1.195.368,01 zł netto;

• Termin realizacji do 31 pażdziernika 2014;

• Sposób oceny: kryterium cenowe;

• Publikacja ogłoszenia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w dniu 28 maja 2014.

6.4 Tego samego dnia wniosek został zatwierdzony

6.5 Dnia 28 maja 2014 na stronie BlP” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu ogłoszenie o

zamówieniu pod nazwą Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia

Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola — Zalesie — Musuły — II

etap” zgodne z powyższym wnioskiem. Ogłoszenie zostało opracowane „ sprawdzone

pod względem prawnym oraz zatwierdzone . Do ogłoszenia

załączono SIWZ wskazujący następujące kluczowe warunki zamówienia:

• Przebudowa drogi na odcinku o długości 2230 mb;

4 http://www.bip.zabiawD1a.akcessnet.net/inde.php?job=wiad8ddg=58Lid=9868x=18ty=898nJd=2637
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• Okres gwarancyjny na roboty budowlane 60 miesięcy (od daty odbioru końcowego lub daty

usunięcia wady). Gwarancja miała objąć cały pas drogowy.

• Płatność w 3 ratach (40%, 40% 20% wynagrodzenia) uwarunkowana postępem prac;

• Termin realizacji do 31 października 2014;

6.6 Dnia 13 czerwca 2014 wpłynęła pierwsza oferta od Strabag Sp. z o.o. na kwotę 2.180.012,21 zł

netto.

6.7 Dnia 16 czerwca 2014 wpłyneły kolejne trzy oferty:

• Drogomex Sp. z o.o. - 2.026.119,62 zł netto;

• PP.U.H. Efekt Sp. z o.o. - 2.200.000 zł netto;

• Konsorcjum Drogmar (lider konsorcjum) wraz z Przedsiębiorstwem

Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. — 2.451.835 zł netto.

6.8 Dnia 24 czerwca 2014 na stronie BlP Zawiadomienie o wyborze

najkorzystniejszej oferty podpisane „ w którym wskazano wybór oferenta Drogomex Sp.

z o.o. („Drogomex”). której 100% właścicielem byla Grupa Ożarów S.A. — duży producent cementu

w irlandzkiej grupie kapitałowej CRG pic. W zawiadomieniu wskazano następujące uzasadnienie:

oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert. zawiera najniższą cenę i spełnia

wszystkie wymagania określone w ustawie i w SIWZ przez Zamawiającego”.

Umowa i aneksy

6.9 Dnia 2 lipca 2014 została podpiasna umowa (nr GKI.271.11.2014.12) pomiędzy Gminą a firmą

Drogomex. Wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie 2.492.127,13 zł brutto, z terminem

realizacji do 31 pażdziernika 2014. Umowę

6.10 Dnia 30 września 2014 został podpisany przez komisję

protokół konieczności, zgodnie z którym komisja ustaliła przedłużenie terminu

zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 10 listopada 2014 wskazując: „z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy a innych firm wykonujących prace przy budowie sieci wodociągowej

i udrożnieniu przepustów (.„.) Roboty te spowodowały wstrzymaniu wykonywania w tych rejonach

robót związanych z przebudową ulicy Grodziskiej”. Wskazano również, iż powyższa zmiana nie

będzie miala wpływu na wysokość wynagrodzdenia.

6.11 Tego samego dnia został podpisany Aneks nr 1 do umowy z dnia 2 lipca 2014 wprowadzający

powyższą zmianę tj. przedlużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 10

listopada 2014.

6.12 Dnia 30 pażdziemika 2014 podpisany został przez komisję

protokół konieczności, zgodnie z którym komisja

ustaliła przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 28 listopada 2014.

Wykonawca uzasadnił propozycję zmian licznymi interwencjami właścicieli posesji w zakresie

rozwiązań technicznych projektowanych zjazdów, wskazując szczegółowo dwa problemy:

O
JE S TA
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niemożność prowadzenia prac na skutek wniesionego w dniu 16 października 2014

odwołania od decyzji pozwolenia na budowę (...)„;

• zmiany rozwiązań projektowych dotyczących odwodnienia przy zjazdach do działki

stanowiącej własność

6.13 Tego samego dnia został podpisany Aneks nr 2 do umowy z dnia 2 lipca 2014 wprowadzający

powyższą zmianę tj. przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 24

listopada 2014.

6.14 Dnia 24 listopada 2014 został podpisany przez komisję

protokół konieczności, w którym wskazano, iż

rezygnuje z realizacji części przedmiotu umowy tj. wykonania 19 zjazdów”. Jako uzasadnienie

wskazano niemożność prowadzenia prac na skutek wniesionego w dniu 16 pażdziernika 2014

odwołania od decyzji pozwolenia na budowę”. Łączna wartość

zakresu wyjętego z umowy (wartość pomniejszająca wynagrodzenie Drogomez) to 31.671,67 zł

netto (38.956,15 zł brutto).

6.15 Tego samego dnia został podpisany Aneks nr 3 do umowy z dnia 2 lipca 2014 wprowadzający

powyższą zmianę tj. zmniejszenie zryczałtowanego wynagrodzenia Drogomex do wartości

2.453.170,98 zł brutto.

6.16 Dnia 25 listopada 2014 w podpisanej Notatce Służbowej” „ iż tego samego dnia

telefoniczną informację

o niepoprawnej kalkulacji finansowej za niewykonanie 19 szt. zjazdów (opisanych

powyżej) oraz konieczności zaktualizowania kalkulacji w oparciu o kosztorys ofertowy.

6.17W związku z powyższym, Lego samego dnia, został podpisany przez komisję

protokół konieczności oraz Aneks

nr 4 do umowy z dnia 2 lipca 2014,

zmniejszający wartości wynagrodzenia z umowy z dnia 2 lipca 2014023.430,22 zł netto (28.819,17

zł brutto) do wartości 2.463.307,96 zł brutto oraz wycofujący postanowienia Aneksu nr 3 z dnia 24

listopada 2014.

Odbiór prac

6.18 Dnia 5 września 2014 został podpisany przez komisję

protokół z rozpoczęcia czynności odbioru częściowego, zgodnie z którym komisja

ustaliła wykonanie przedmiotu umowy w zakresie 40% w terminie do 29 sierpnia 2014 wskazując

ogólny wykaz prac wykonanych na łączną wartość 815.347,32 zł netto (1.002.877,20 zł brutto).

Wskazano dodatkowo dwie usterki:

2.492.127,1S zł— 38,956,15 zł = 2.453.170,98 zł
62.492.127,13 zł — 28.819,1 7zł = 2.463.307,96 zł
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Uszkodzenie krawężnika na wyjazdach do posesji i włączeniach w ulice boczne oraz

niewłaściwie ustawiony krawężnik na połączeniu z istniejącą nawierzchnią od Zalesia

(początek zakresu robót);

Nieprawidłowo wykonana podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach po prawej

stronie.

6.lgTermin usunięcia ww. usterek oraz częściowe rozliczenie wynagrodzenia ustalono na dzień 19

września 2014.

6.20 Dnia 19 września 2014 został podpisany przez komisję

protokół z zakończenia czynności odbioru

częściowego, zgodnie z którym komisja potwierdziła usunięcie usterek wskazanych w protokole z

dnia 5 września 2014.

6.21 Dnia 25 listopada 2014 został podpisany przez komisję

protokół odbioru technicznego, zgodnie z

którym komisja potwierdziła wykonanie przedmiotu umowy w zakresie 100% w terminie do 24

listopada 2014 wskazując ogólny wykaz prac wykonanych na łączną wartość 1.187.342,08 zł netto

(1.460,430,76 zł brutto). Wskazano dodatkowo listę 11 usterek, których termin usunięcia ustalono

na 28 listopada 2014.

6.22 Dnia 28 listopada 2014 został podpisany przez komisję

protokół odbioru usterek, zgodnie z

którym komisja potwierdziła usunięcie usterek wskazanych w protokole z dnia 25 listopada 2014.

6.23 Dnia 2 grudnia 2014 została podpisana przez komisję

notatka slużbowa, w której wskazano

konieczność uporządkowania terenu budowy oraz dróg usytuowanych w sąsiedztwie

przedmiotowej inwestycji (z których korzystał Drogomex). W notatce dodatkowo wskazano, iż

Dokumentacja odbiorowa zawiera inwentaryzację geodezyjną niezaewidencjonowaną w składnicy

geodezyjnej”. Na notatce znajduje się również odręcznie napisana adnotacja z dnia 18

grudnia 2014, która stwierdza poprawę stanu technicznego dróg sąsiadujących, uporządkowanie

placu budowy oraz przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej zaewidencjonowanej w składnicy

geodezyjnej.

6.24 Dnia 18 grudnia 2014 został podpisany przez komisję

protokół odbioru końcowego, w którym potwierdzono wykonanie zakresu całości prac zgodnie z

umową, dzięki czemu Komisja uznała inwestycję za odebraną końcowo. Wskazano również

dotychczasowe rozliczenia tj.:

• 815.347,32 zł netto zgodnie z protokołem z dnia 19 września 2014;

• 786.805,08 zł netto zgodnie z protokolem z dnia 28 listopada 2014;

• pozostałą kwotę tj. 400.537 zI netto wskazano do rozliczenia zgodnie z umową.

6.25 W protokole Drogomex wskazał, iż „udzieła na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 60

miesięcy na całość zadania licząc od dnia 0212.2014 do 03.12.2019. Wykonawca swoją
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gwarancją obejmuję cały pas drogowy tj. jezdnię, pobocza, rowy, przepusty, znaki oraz wszystkie
inne elementy pasa drogowego będącego przedmiotem przebudowy”.

Dodatkowa umowa na wzmocnienie gruntu

6.26 Dnia 5 sierpnia 2014 został podpisany przez komisję

protokół konieczności wykonania
robót dodatkowych i zamiennych, w którym wskazano m.in., że „Podłoże gruntowe w miejscach
poszerzeń jezdni nie zagęszcza się zgodnie z wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej Ś..) Projektant po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Wykonawcę dokumentami
zaproponował wzmocnienie gruntu na poszerzeniach jezdni poprzez jego stabilizację na odcinku
(...) ok. BOOm. Dokumentacja projektowa nie zawierała tego rodzaju robót. Była to okoliczność nie
przewidziana (...) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaproponowała zastąpienie warstwy
odsączającej stabilizacją przewidzianej projektem.”

6.27W związku z tym zatwierdzono wyjęcie powyższego odcinka drogi7 z zakresu prac dotyczącego
wykonania warstwy odcinającej (pomniejszenie kosztu o 6.860 zi netto) oraz jednocześnie
powiększenie zakresu prac o wykonanie wzmocnionego podłoża stabilizacją na powyższym
odcinku drogi (dodalkowy koszt w wysokości 27.440 zł netto).

6.28 Dnia 20 sierpnia 2014 została podpisana umowa (nr GKI.271.JP.23.2014.26) pomiędzy Gminą a
Drogomex, której przedmiotem było wykonanie zamówienia dodatkowego na zadaniu
inwestycyjnym (...) nie przekraczającym 50% wartości zamówienia podstawowego a niezbędnego
dla prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, na podstawie protokołu konieczności z dnia 5
sierpnia 2014 i oferty Wykonawcy z dnia 18 sierpnia 2014. Umowa zakładała zryczałtowane
wynagrodzenie w wysokości 20.580 zł6 netto (25.313,40 zł brutto). Termin realizacji nie został
zmieniony.

6.29 Dnia 18 grudnia 2014 został podpisany przez komisję

protokół odbioru końcowego. w którym potwierdzono wykonanie zakresu całości prac zgodnie z
umową, dzięki czemu Komisja uznała inwestycję za odebraną końcowo. W protokole Drogomex
wskazał, iż „udziela na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy na całość
zadania licząc od dnia 02,12.2014 do 03.12.2019. Wykonawca swoją gwarancją obejmuję cały pas
drogowy tj. jezdnię, pobocza, rowy, przepusty, znaki oraz wszystkie inne elementy pasa drogowego
będącego przedmiotem priehudow”.

Dodatkowa umowa na wykonania zjazdów

6.30 W związku z wyłączeniem części zakresu prac (ww. Aneks nr 3 i 4 do umowy z dnia 2 lipca 2014),
dnia 28 listopada 2014 Wniosek o zamówienie roboty budowlanej dotyczącej

W kalkulacji wskazano 980m2
27.440 zł — 6.860 zł = 20.580 zł
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przebudowy zjazdów z drogi publicznej ul. Grodziskiej w Musułach w związku z jej przebudową

oraz odwodnienia jednego z nich. Wartość zamówienia, na podstawie kosztorysu sporządzonego

tego samego dnia „ ustalono w wysokości

50.406,50 zł netto (62.000 zł brutto) z dwutygodniowym terminem realizacji. We wniosku

wskazano, iż zaproszenie przesłane będzie do jednego wykonawcy — Drogomex.

6.31 Tego samego dnia wysłano zaproszenie do wzięcia udziału w negocjacjach

do Drogomex, na które Drogomex odpowiedział tego samego dnia, składając ofertę na kwotę

48.600 zł netto (59.778 zł brutlo).

6.32 Dnia 1 grudnia 2014 została popisana umowa pomiędzy Gminą a Drogomex, której przedmiotem

było wykonanie przebudowy zjazdów z drogi publicznej ul Grodziskiej w Musułach w związku ijej

przebudową oraz odwodnienia jednego z nich i wprowadzenie dodatkowego oznakowania”.

Umowa zakładała zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 48.600,00 zł netto <59.778,00 zł

brutto) z terminem realizacji do dnia 16 grudnia 2014.

6.33 Dnia 30 grudnia 2014 podpisany został przez komisję

protokół odbioru końcowego, w którym potwierdzono wykonanie zakresu

całości prac:

• kompleksowe wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż posesji 18/3;

• wykonanie 17 zjazdów z kostki brukowej i 3 zjazdów z kruszywa łamanego;

• wykonanie stałej organizacji ruchu.

6.34 Komisja uznała inwestycję za odebraną końcowo. W protokole Drogomex wskazał, iż „udziela na

wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy na całość zadania licząc od dnia

30.122014 do 31.12.2019.”

6.35 Na podstawie protokołu odbioru końcowego rozumiemy, że w odbiorze prac nie uczestniczył

Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Umowa z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

6.36 Dnia 2 lipca 2014 została podpisana umowa o dzieło pomiędzy Gminą a

obowiązki inspektora nadzoru budowlanego nad zadaniem inwestycyjnym

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę

drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola — Zalesie — Musuly — II etap”. Umowa zakładała

wynagrodzenie w wysokości 37.200 zł brutto.

6.37 Dnia 18 grudnia 2014 został podpisany protokół końcowy potwierdzający pelnienie funkcji

inspektora nadzoru budowlanego, w którym wskazano odebranie i rozliczenie zadania

inwestycyjnego oraz wywiązanie się z zakresu rzeczowego wskazanego w umowie z dnia 2

lipca 2014.

6.38 Tego samego dnia do Urzędu rachunek za pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie

z powyższą umową na kwotę 37.200 zł brutto.
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6.39 Ustaliliśmy, że w tym czasie funkcję w Grodzisku

Mazowieckim.

Postępowanie sądowe

6.40 Otrzymaliśmy dodatkowo dokumenty z postępowań sądowych w związku ze złożonymi

do Powiatowego Inspektoru Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodziskim

wnioskami o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Grodziskiego z dnia 11 października 2011

oraz z dnia 8 lipca 2002. Decyzje te dotyczyły zatwierdzenia projektów budowlanych i udzieleniu

pozwolenia na przebudowę drogi we wsi Zalesie i we wsi Musuły.

6.41 Na podstawie otrzymanych dokumentów rozumiemy, że oba wnioski (oraz późniejsze odwołania)

zostały oddalone przez Warszawski Sąd Apelacyjny w Warszawie dnia 23 sierpnia 2018

Inne informacje

6.42 Na stronie internetowej httpsi/musuly.mazowsze.pl znajduje się szereg informacji wskazujących

na nieprawidłowości związane z wykonaniem robót budowlanych dotyczących budowy drogi żabia

Wola — Musuły w zakresie formalnym i jakościowym.

6.43 Jak rozumiemy zakres formalny (posiadanie przez Urząd odpowiednich zezwoleń) był

przedmiotem ww. postępowania sądowego.

6.44 W zakresie jakościowym, ww. strona zawiera dokumentację fotograficzną wskazującą na niską

jakość usług Drogomex przy budowie drogi, w szczególności wykonania zjazdów, przepustów,

chodników oraz oznaczeń drogowych.

6.45 Dodatkowo na stronie załączono skan Opinii dotyczącej projektLl stałej organizacji ruchu dla drogi

gminnej (ul. Grodziska) relacji Żabia Wola — Zalesie — Musuły w gminie żabia Wola” sporządzonej

na zlecenie Wydziału Komunikacji Starostwa w Grodzisku Mazowieckim. Autor opinii w

podsumowaniu wskazuje m.in. zaproponowane w projekcie i wykonane w terenie rozwiązania

stoją w sprzeczności z zasadami oznakowania dróg” jednocześnie rekomendując likwidację

zbędnego oznakowania. dokonanie regulacji poboczy gruntowych, rezygnację z wyznaczania

przejść dla pieszych w miejscach, gdzie nie jest to podyktowane szczególnym natężeniem ruchu

pieszego i/lub kołowego, zmianę geometrii drogi w miejscu przesunięcia jej osi bądź co najmniej

właściwe oznakowanie tego miejsca.

Podsumowanie

6.46 W przetargu na budowę drogi Żabia Wola-Musuly zostały złożone cztery oferty, z których została

wybrana oferta spełniająca wszystkie wymagania i najkorzystniejsza cenowo: 2.492.127,13 zł

brutto.

6.47 Na tej podstawie w lipcu 2014 została podpisana umowa zfirmą Drogomex— uwzględniając zmiany

do umowy wprowadzone aneksami (zwiększenia i zmniejszenia), a także dwie umowy dodatkowe,
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całość inwestycji wyniosła 2.548.399,36 zł i została zakończona w grudniu 2014, przy czym

podczas odbioru prac związanych z umową z dnia 1 grudnia 2014 (wykonanie zjazdów) nie

uczestniczył Inspektor Nadzoru Budowlanego.

6.46 Zidentyfikowaliśmy szereg informacji wskazujących na nieprawidłowości związane z wykonaniem

robót budowlanych w zakresie formalnym i jakościowym, jednak rozumiemy, że Urząd nie zgłaszał

firmie Drogomex żądań napraw gwarancyjnych. Z uwagi na fakt, iż termin gwarancji udzielonych

przez Drogomex upływa dnia 3 grudnia 2019 (część główna) lub 31 grudnia 2019 (część dotycząca

zjazdów), rekomendujemy rozważenie możliwości powołania specjalnej komisji celem oceny

jakości wykonaia krytycznych odcinków drogi oraz zbadanie możliwości zgłoszenia ewentualnych

roszczeń Gminy z tego tytułu do wykonawcy drogi.

6.49 Ustaliliśmy, że inspektorem nadzoru budowlanego nad budową drogi w tym czasie

w Grodzisku Mazowieckim.

2.463.307,96 zł + 25,31 3,40 zł + 59.77800 zł = 2.548.39936 zł
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7. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie

Wprowadzenie

7.1 W niniejszym rozdziale przedstawiamy nasze ustalenia i komentarze w odniesieniu do rozbudowy
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Żelechów (OSP”).

Nasze ustalenia

7.2 Rozumiemy, źe na przełomie 2015,2016 Gmina wnioskowała do Mazowieckiej Jednostki
Wdrożenia Programów Unijnych o dofinansowanie projektu pt.,, Poprawa efektywności
energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie żabia
Wola.” Rozumiemy także, że projekt dotyczył ocieplenia oraz przebudowy systemów grzewczych
w czterech budynkach na terenie Gminy: budynek OSP w żelechowie, budynek świetlicy
środowiskowej w Słubicy Dolnej] budynek publicznej administracji samorządowej oraz budynek
użyteczności publicznej w żabiej Woli.

7.3 Dnia 17 lutego 2016 wiadomość email z kopią na adres Urzędu
Gminy, wskazując. „W związku zbrakiem wcześniejszej jakiejkolwiek konsultacji ze stroną
zainteresowaną jaką jest OSP żelechów występujący w postaci gospodarza terenu na podstawie
umowy wieczystego użytkowania nie zgadzamy się na dany projekt, który oprócz walorów
estetycznych i oszczędności eko, godzi w nasze możliwości lokalowe które to w wyniku tego
projektu nie zwiekszyły by naszych możliwości a wręcz odwrotnie zabrały jedno pomieszczenie
celem przerobienia na klatkę schodową”. W wiadomości prosi o spotkanie z
przedstawicielami Gminy oraz projektantem”, które jak rozumiemy miało miejsce dnia 23 lutego

2016.

7.4 Według protokołu z dnia 23 lutego 2016 w sprawie projektu termomodernizacji OSP w żelechowie
spisanego w Urzędzie, iż nie istnieje możliwość zatwierdzenia projektu
termomodernizacji budynku OSP wraz z użytkowym poddaszem” oraz pozostanie
przy termomodernizacji obiektu bez poddasza użytkowego”, zaznaczając „rozbudowa budynku o
pomieszczenia socjalne moglyby nastąpić w następnym etapie realizacji”. Do protokołu załączono
podpisaną listę obecności:

.

I
I

I
7.5 Dnia 11 lipca 2016 (Mazowiecka Jednostka Wdrożenia Programów Unijnych)

informację o odrzuceniu powyższego wniosku z przyczyn formalnych, tj. przekroczeniu
proporcji 5% kosztu przygotowania dokumentacji projektowej (we wniosku Gminy wskazano
74.090,24 zł) w wartości całkowitych wydatków (1.272.044,94 zi). W treści wiadomości
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ponadto, iż Wnioskodawca nie dokonał poprawy wniosku, zgodnie z uwagami zawartymi

w piśmie o uzupełnienie błędów formalnych”.

7.6 Na podstawie otrzymanego protokołu z dnia 6 lutego 2017w sprawie rozbudowy OSP spisanego

w Urzędzie rozumiemy, że wniosek na termomodernizację obiektu związanego z

termomodernizacją budynku OSP w Żelechowie, który miał się przyczynić do poprawy stanu

technicznego obiektu oraz standardów energetycznych i techniczno-użytkowych nie został

zakwalifikowany do reałizacji. Jednocześnie aby po zmianach w miejscowym

Planie Zagospodarowania Przestrzennego obiekt ten rozbudować i dostosować do potrzeb

użytkowników.

7,7 Na spotkaniu strażacy przedstawili koncepcję rozbudowy (szkic sporządzony długopisem), który

został uzgodniony i załączony do ww. protokołu jako koncepcja rozbudowy przedstawiona przez

Zarząd OSP (Koncepcja”). Koncepcja zakładała rozbudowę obecnego budynku OSP obejmującą

m.in. dodatkowy garaż wysoki, pokój zarządu, salę taneczną oraz 6 toalet.

Opracowanie dokumentacji projektowej — przetarg

7.8 Dnia 21 lipca 2017

wniosek o zamówienie usługi. Opracowanie dokumentacji projektowej

rozbudowy OSP w żelechowie. We wniosku (na podstawie telefonicznego rozeznania

rynku), iż średnie koszty ww. przedmiotu zamówienia kształtują się na poziomie 29.268,29 zł netto

(36.000 zł brutto). Wniosek zakładał termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2017.

trzech kontrahentów, do których zostanie przesłane zapytanie cenowe:

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INVEST

• Projektsan.pl

• Usługi Architektoniczne

7.9 Wniosek został podpisany tego samego dnia wartość środków

finansowych przeznaczonych na ten cel w wysokości 35.000 zł.

7.10 Tego samego dnia zostało wysłane zapytanie ofertowe do ww kontrahentów. Na podstawie

zapytania ofertowego rozumiemy, że:

• istniejący budynek miał mieć charakter wielofunkcyjny: siedziba OSP (garaż, pomieszczenie

strażaków) oraz świetlica z salą zabaw i rekreacji (sala taneczna z przyległą kuchnią).

• dokumentacja miała zostać opracowana na podstawie Koncepcji.

7.11 Dnia 28 lipca 2017 wpłynęły oferty od trzech kontrahentów:

• 35.000 zł — Projektsan.pl („Projektsan.pl”);

• 46.740 zł — Usługi Architcktonizne

• 49.200 zł — Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INVEST

7.12 Dnia 9 sierpnia 2017 została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta złożona przez Projektsan.pl.

Protokół z wyboru oferty HW.
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Opracowanie dokumentacji projektowej — umowa i realizacja

7.13 Dnia 16 sierpnia 2017 została podpisana umowa z Projektsan.pl na Opracowanie dokumentacji

projektowej rozbudowy OSP w Żelechowie”, Wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie 35.000

zł z terminem wykonania do 30 listopada 2017.

7.14 Dnia 6 marca 2018 został podpisany protokół odbioru potwierdzający realizację powyższej umowy.

W protokole potwierdzono przekazanie przez Projektsan.pl dnia 28 grudnia 201710 projektu

budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz

Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z wersją elektroniczną

powyższych materiałów. Protokół odbioru został podpisany

7.15 Dnia 19 marca 2018 Urząd otrzymał fakturę na kwotę 35.000 zł brutto. Faktura została opłacona

dnia 17 kwietnia 2017.

7.16 Na podstawie otrzymanego projektu wykonawczego rozumiemy, że projektowana rozbudowa

budynku OSP zakładała powiększenie powierzchni użytkowej budynku o ok. 86%. Tabela poniżej

przedstawia porównanie parametrów technicznych budynku OSP przed i po rozbudowie.

Tabela 7.1 Porównanie wybranych parametrów technicznych budynku OSP w żelechowie przed i

po rozbudowie

Budynek_OSP

_______

Część Po . . Różnica
Roznica

istniejąca rozbudowie

Pow. zabudowy (m2) 322,00 630,23 308,23 96%

Pow. użytkowa (m2) 273,30 509,53 236,23 86%

Pow. netto (m2) 273,30 585,53 312,23 114%

Pow. całkowita (m2) 322,00 722,90 400,90 125%

Kubatura budynku (m3) 1.317,80 4.720,00 3.402,20 258%

Długość (m) 27,93 35,04 7,11 25%

Szerokość (m) 11,59 21,47 9,88 85%

Pow. dachu (m2) 322,00 778,00 456,00 142%

7.17W projekcie wykonawczym wskazano, iż budynek będzie w dalszym ciągu pełnii funkcję strażnicy

OSP. Projektowana rozbudowa ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej budynku przez co

nastąpi polepszenie warunków socjalnych oraz użytkowych budynku. Dodatkowo powstanie

powierzchnia do przechowywania sprzętu ratowniczo — gaśniczego, kolejne miejsce parkingowe

dła samochodu gaśniczo — ratunkowego oraz sala konferencyjna dla spotkań związanych z

funkcjonowaniem OSP”.

„°W protokole wskazann ditę 28 gr udnia 2018
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7.18 Zwracamy uwagę, iż w istniejącej części budynku OSP znajduje się sala konferencyjna (opisana w

Koncepcji jako sala jadalna”) o powierzchni 97,34 m2.

7.19 Projekt wykonawczy rozbudowy budynku OSP zakładał dodatkową salę konferencyjną (opisaną W

Koncepcji jako sala taneczna”) o powierzchni ok. 91,94 m2 wrazi przyległymi toaletami (damska

oraz męska o łącznej powierzchni ok. 17,89 m2) i magazynem (pow. ok. 6,22 m2) oraz przyległym,

zadaszonym tarasem o powierzchni ok. 42.63 m2. Dodatkowo, w budynku miała powstać

dodatkowa kondygnacja z częścią użytkową o łącznej powierzchni ok. 64,54 m2. Łączna

powierzchnia wymienionych pomieszczeń wynosi 180,59 m2, czyli 76% całej dobudowanej

powierzchni użytkowej (236,23 m2), oraz taras 42,63 m2.

7.20 Na podstawie otrzymanego kosztorysu inwestorskiego rozumiemy, że na koszt planowanej

rozbudowy budynku OSP w wysokości 1.956.522,31 zł netto (czyli 2.113.044,09 zł brutto przy

założeniu 8% VAT) składały się następujące kwoty:

• 532.886,64 zł netto w zakresie robót budowlanych etap 1;

• 1.119405,45 zł netto w zakresie robót budowlanych etap 2;

• 21 7.941,54 zł netto w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych;

• 86.288.68 zł netto w zakresie instalacji elektrycznych.

Przetarg na etap 1 rozbudowy budynku OSP

7.21 Dnia 30 maja 2018 wniosek o zamówienie usługi: Rozbudowa, nadbudowa oraz

remont budynku OSP w Żelechowie, budowa szamba szczelnego. utwardzenie terenu, budowa

instalacji gazowej — Etap l. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 728.527,46 zł netto

natomiast kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 590.158,92 zł. Wniosek

zakładał termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2018. Tego samego dnia wniosek został

zatwierdzony

7.22 Tego samego dnia na stronie BlP1 ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą

Rozbudowa, nadbudowa oraz remont budynku OSP w Żelechowie, budowa szamba szczelnego,

utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej — Etap I — przetarg nieograniczony” wraz z

załącznikami oraz dokumentem SIWZ z terminem składania ofert do 14 czerwca 2018. W

zamieszczonym ogłoszeniu nie wskazano całkowitej kwoty zamówienia.

7.23 Dnia 14 czerwca 2018 wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany Ella

(Ella”) na kwotę 507672,53 zł netto.

7.24Dnia 14 czerwca 2018 na stronie BlP Informację z sesji otwarcia ofert”

potwierdzającą otrzymanie jednej oferty w wysokości 624.437,21 zł brutto (wskazanej powyżej). W

dokumencie wskazano, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 590.158,92

zł brutto. Dokument został podpisany

7.25 Tego samego dnia do Ella Wezwanie do uzupełnienia dokumentów” o wskazane w

ogłoszeniu wymagane dokumenty tj. wykaz robót budowlanych, zaświadczenie bankowe

„ http://www.bip.zabiawula.akcossnetnct/index.php?job=wiad8tidg58tid=11938Lx=18Ly858Ln_id=3851
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potwierdzające wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową oraz potwierdzenie

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy.

7.26 Dnia 15 czerwca 2018 Ella przestała wskazane brakujące dokumenty.

7.27 Dnia 20 czerwca 2018 wniosek na zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację

omawianego zamówienia do wartości oferty Ella tj. 624.437,21 zł z uzasadnieniem: w związku z

faktem zabezpieczenia w budżecie kwoty mniejszej niż złożona oferta”. Wniosek został

zatwierdzony

7,2SDnia 21 czerwca 2018 na stronie BlP Zawiadomienie o wyborze oferty

najkorzystniejszej” wskazując na jedynego oferenta — Ella.

7.29 Dnia 29 czerwca 2018 pomiędzy Gminą a Ella została podpisana umowa, która zakładała:

• Wynagrodzenie w wysokości 624.43721 zł brutto;

• Płatność w 3 ratach (30%, 40%, 30% wynagrodzenia) uwarunkowana postępem prac;

• Odbiór końcowy do dnia 30 listopada 2018;

• Konieczność zapewnienia ciągłego przejazdu na budowie umożliwiającego funkcjonowanie

straży w akcjach ratunkowych.

7.30 Dnia 4 lipca 2018 na stronie BlP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia”

potwierdzające podpisanie powyższej umowy. Dokument ten zawierał dwa błędy, wskazane i

skorygowane dnia 13 lipca 2017, dotyczące:

• Błędnej data udzielenia zamówienia — zamiast 29 czerwca 2018 wskazano w ogłoszeniu datę

30 maja 2018;

• Błędnej wartości zamówienia netto — zamiast kwoty 728.527,46 zł wskazano kwotę

507.672,53 zł.

7.31 Na podstawie informacji otrzymanej w dniu 23 stycznia 2019 rozumiemy, że prace związane

z rozbudową nie zostały zakończone: aktualny plan zakładał odbiór prac w lutym 2019.

Wynajem sali bankietowej

7.32 Według strony internetowej w budynku OSP wynajmowana jest sala bankietowa”.

7.33 Zgodnie z informacją „Urząd nie otrzymywał żadnych środków z tytułu wynajmu sali

w budynku OSP.

7.34 osoby zarządzające budynkiem OSP (strażacy)

mogą osiągać korzyści z tytułu wynajmu sali, jednak środki te są przez strażaków wydatkowane na

potrzeby OSP (np. zakup sprzętu),

7.35 Na dzień 18 lutego 2019 Urząd nie posiadał dokumentacji wskazującej na rozliczenie dochodów

OSP z tytułu wynajmu sali.

12 http://www.ospzelechow.pl/
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Koszty utrzymania OSP

7.36 Na podstawie zestawienia wydatków Gminy na rzecz OSP za rok 2017 i 2018

łączna wartość wydatków w 2017 i 2018 wynosiła odpowiednio

117.768,41 zł oraz 162.475,64 zł, przy czym zestawienia te wskazują m.in. na:

• koszt zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 52.887,18 zł (2017) oraz 93.639,88 zł

(2018);

• koszt energii budynku OSP (energia elektryczna, zużycie gazu, zużycie wody) w wysokości

14.304,56 zł (2017) oraz 14.873,78 zł (2018).

7.37 Zestawienia te zostały przedstawione w Załączniku 7.1.

Umowa użytkowania

7.36 Na podstawie skanu umowy użytkowania budynku OSP zawartej dnia 15 grudnia 1994 pomiędzy

Gminą a OSP rozumiemy, że:

• OSP ma prawo nieodpłatnego korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności

mającej na celu zapobieganie pożarom i innych zadań wynikających z przepisów o ochronie

przeciwpożarowej:

• OSP może korzystać ze swego prawa celem prowadzenia działalności gospodarczej, pod

warunkiem podzialu dochodu z działalności gospodarczej i uzyskanych funduszy OSP

zgodnie zobowiązującymi ogólnymi zasadami;

• OSP nie może korzystać z prawa użytkowania w sposób sprzeczny z umową.

7.39 Umowa została podpisana

Wyjaśnienia Urzędu

7.40 Gmina przystępując do od wielu lat oczekiwanej przez straż i społeczność lokalną inwestycji miała

na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

7.41 Przedmiotowy obiekt stanowi własność Gminy, natomiast OSP użytkuje go na podstawie Umowy

użytkowania zawartej 15 grudnia 1994 na cele działalności pożarniczej. Zarząd OSP, to również

mieszkańcy żelechowa. Potrzeba usytuowania w programie użytkowym projektowanej rozbudowy

sali konferencyjnej wynika z postulatów lokalnej społeczności. W miejscowości Żelechów przebywa

na stałe i okresowo około 900 mieszkańców i co roku się zwiększa. Zgłoszono potrzeby

zabezpieczenia lokalu dla organizacji imprez kulturalnych, zebrań soleckich, szkoleń rolników,

konferencji i innych wynikających z lokalnych potrzeb.

7.42 Istniejąca sala jest w złym stanie technicznym o wielkości niewystarczającej i dlatego zaistniała

potrzeba wygospodarowania dodatkowej powierzchni na ten cel w ramach rozbudowy budynku.

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowy budynek stanowiący własność Gminy jest jedynym obiektem

w tym rejonie Gminy, gdzie mogą odbywać się imprezy kulturalne oraz spotkania mieszkańców

zarówno Żelechowa jak i okolicznych miejscowości tj. Zaręby, Ojrzanów, Ojrzanów Towarzystwo

działając na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i art. 7
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ust. 1 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r przyjęto koncepcję przedstawioną
przez Zarząd OSP. Stwierdzono, że przy poniesieniu wydatków inwestycyjnych przyczyniamy się
do osiągnięcia najlepszych efektów i zabezpieczenia zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.
Poprawy warunków strażaków dla zapewnienia gotowości bojowej jaki umożliwienia mieszkańcom
krzewienia kultury.

7,43 Po zakończeniu przebudowy, rozbudowy i remontu obiektu Gmina może część konferencyjno-
kulturalną przekazać w użytkowanie innemu podmiotowi.

Podsumowanie

7.44 Rozumiemy, że OSP wynajmuje istniejącą salę bankietową i osiąga z tego tytułu korzyści.
Rozumiemy także, że korzyści osiągane przez OSP z tytułu wynajmu sali mogły być wydatkowane
na potrzeby OSP (np. zakup sprzętu) i mogły pomniejszać koszty utrzymania ponoszone przez
Gminę. Ponieważ Urząd nie posiada dokumentacji wskazującej na rozliczenie dochodów i kosztów
OSP, nie byliśmy w stanie zweryfikować tych informacji ani ocenić efektywności takiego
rozwiązania. Dlatego rekomendujemy przeprowadzenie analizy przychodów i kosztów OSP
związanych z dotychczasową funkcją bankietowW” budynku OSP.

7.45 Planowana kwota inwestycji Gminy na rozbudowę budynku OSP w żelechowie wynosi
2.148.044,09 zł brutto (projekt, etap 1, etap 2 oraz instalacje), przy czym nie jest jasne czy kwota
ta obejmuje calość niezbędnych nakładów Gminy.

7.48 Rozbudowa budynku OSP zaklada powiększenie powierzchni użytkowej budynku o dodatkowe ok.
236 m2, W tym:

• ok. 180 m2 (czyli 76% powierzchni dobUdowanej) to sala taneczna z przyległymi toaletami.
magazynkiem oraz powierzchnią użytkową na dodatkowej kondygnacji:

• ok. 56 m2 (czyli 24% powierzchni dobudowanej) to garaż na dodatkowy samochód strażacki
wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla strażaków oraz gabinet prezesa OSP.

7.47 Ponieważ rozbudowa budynku finansowana przez Gminę dotyczy w przeważającej mierze funkcji
bankietowej”, nie związanej z podstawowymi zadaniami OSP, wobec planowanego znacznego
zwiększenia skali funkcji bankietowej” budynku, rekomendujemy rozważenie wydzielenia części
bankietowej” budynku i oddania jej w zarządzanie zewnętrznemu podmiotowi celem obniżenia

kosztów ponoszonych obecnie przez Gminę na OSP poprzez pokrycie części tych kosztów
przychodami z wynajmu.

7.48 Nie zidentyfikowaliśmy powiązań pomiędzy wykonawcą projektu i wykonawcą etapu 1 rozbudowy
a władzami ulub pracownikami Urzędu.

34



O Raport
3(JESTA Przegląd wybranych kwestii w Gminie Żabia Wola

8. Proces wyboru usługodawców na wywóz śmieci

Wprowadzenie

6.1 W niniejszym rozdziale przedstawiamy nasze ustalenia i komentarze w odniesieniu do procesu

wyboru usługodawców na wywóz śmieci w Gminie.

Nasze ustalenia

Przetarg na okres 30 miesięcy od I lipca 2015 do 31 grudnia 2017

6.2 Według sporządzonej przez Urząd Kalkulacji ilości odpadów” z dnia 2 marca 2015, ilość odpadów

odebranych w 2014 wyniosła 2.943 Mg.

6.3 Według sporządzonej przez Urząd Kalkulacji kosztów” z dnia 2 marca 2015, całkowity koszt

miesięczny obsługi gospodarki odpadami wynosił 57,889,80 zł, przy czym przy założeniu wzrostu

kosztów o 30% całkowity koszt miesięczny wyliczono na 75.256,80 zł, czyli 2.257.704 zł dla okresu

30 miesięcy.

8.4 Według dokumentu Ustalenie Wartości Zamówienia” z 15 marca 2015 w okresie poprzednich 12

miesięcy na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunałnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy pobierano kwotę w wysokości

53.601,71 zł netto miesięcznie (643.220,52 zł netto rocznie).

8.5 We „Wniosku o wszczęcie postępowania” z 16 marca 2015 sporządzonym przez Referat

Gospodarki Komunalnej i Inwestycji wskazano wartość zamówienia w kwocie 2.257.704 zł brutto13

na okres od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2017 (niżej wpisano: Łączna wartość z zamówieniami

uzupełniającymi wynosi: 3.135.699,67 zł netto14”, czyli wartość o 50% wyższą, mimo że nie

wskazano zamówienia uzupełniającego). Wartość 2.257.704 zł brutto była wyższa od wartości z

poprzednich 12 miesięcy o 30%, co zostało uzasadnione wzrostem liczby mieszkańców.

6.6 Według danych GUS populacja Gminy wzrosła z 7.908w 2013 do 8.247w 2015, tj. o ok. 4%.

6.7 W dniu 16 marca 2015 na stronie internetowej Urzędu został ogłoszony przetarg na odbieranie i

zagospodarowanie odpadów komunałnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i

niezamieszkałych na terenie Gminy na okres 30 miesięcy od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2017

(Przetarg 201515), przy czym wskazano szacunkową ilość śmieci 4.000 Mg rocznie (333 Mg

miesięcznie), czyli o ok. 36% więcej niż faktyczna ilość śmieci odebrana w 2014. Termin składania

ofert ustalono na 27 kwietnia 2015.

13 Czyli 643.220,52 zł netto (rocznie) x 2,5 roku x 1,3 (wzrost) x 1,08 (ubnLttowicnic o VAT) =

2.257.704,03 zł brutto
14 Czyli 3.386.555,64 zł brutto
15 GKI.271.3.201 5
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8.8 Oferty zostały złożone przez trzy spółki: MPK Pure Home Sp. z o.o., Tonsmier Wschód Sp. z o.o.
oraz Jarper Sp. z o.o. (Jarper1. Tabela poniżej przedstawia wartość złożonych ofert.

Tabela 8.1: Zestawienie ofert złożonych w 2015 w przetargu na wywóz śmieci

Kwota brutto % wartości % najtańszejOferta
(zł) zamowienia oferty

MPK Pure Homo Sp. z o.o. 5.589.520,99 248% 174%
Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. 5.005916,64 222% 156%
Jarper Sp. z o.o. 3.216.102,42 142% 100%

8.9 Jarper jako jedyny oferent w złożonym „ Formularzu Ofertowym Wykonawcy” oświadczył, iż
zamierza przy realizacji zamówienia korzystać z podwykonawców. Jednocześnie, w załączniku do
oferty Jarper złożył Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów” „(...) wiedzą i
doświadczeniem, samochody ciężarowe typu śmieciarka SCANIA, MERCEDES 4 szt, hakowiec
SCANIA. VOLVO, RENAULT, osoby zdolne do wykonywania zamówienia 7 kierowców, 7
pomocników oraz osoba nadzorująca wykonywanie usług. ( . Jednakże następnie spółka
wyjaśniła, iż pomyłkowo dołączyła do oferty załącznik ze zobowiązaniem do oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów własnej firmy.

8.10 Na liście obecności członków komisji przetargowej i oferentów z dnia 27 kwietnia 2015 widnieją
•podpisy ze strony Komisji Przetargowej oraz oferentów obecnych
przy otwarciu kopert bez wskazania podmiotów, które reprezentują).

8.11W Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej” z dnia 26 maja 2015 wysłanym do
oferentów wskazano, iż Oferta [Jarper] jest najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert,
zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie i w SIWZ przez
Zamawiającego”.

8,12 W dniu 28 maja 2015

złożył również ..Wniosek o zwiększenie kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia”. W uzasadnieniu podano, iż „W związu z faktem zabezpieczenia W
budżecie kwoty mniejszej niż zlożona najkorzystniejsza oferta firmy Jarper (...) Komisja wnioskuje
o zwiększenie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w celu wyłonienia
wykonawcy zadania do kwoty 3.216.102,42 zł brutto”, tj. o 958.398,42 zł brutto. Na wniosku
widnieją podpisy:

8.13 Rozumiemy, że przetargiem były także zainteresowane następujące firmy, które nie złożyły oferty:
• Eko-Hetman Sp. z o.o. — firma ta przesłała do Urzędu zapytanie dotyczące SIWZ;
• BYŚ

— na poczet przetargu firma wpiaciła wadium w wysokości 60
tys. zł: firma ta przesłała także do Urzędu zapytanie o udostępnienie wyników przetargu;

• REMONDIS Sp. z o.o. -. firma ta przesłała do Urzędu zapytanie o udostępnienie wyników
przetargu.
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8.14 Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (brak daty) został sporządzony

W pkt. 9 Zestawienie ofert” Protokołu wskazano, iż Do upływu

terminu składania ofert złożono: 9 oferr” (prawdopodobnie błąd edytorski), jednakże poniżej

wymieniono jedynie nazwy trzech oferentów wymienionych w Tabeli 8.1.

8.15 W dniu 11 czerwca 2015 Urząd zawarli Jarper umowę na .„Odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy

żabia Wola”16. Według umowy, płatności miały wynosić w atach 2015-2017 odpowiednio:

643.220,46 zł brutto, 1.286.440,92 zł brutto oraz 1.286.441,04 zł brutto —łącznie 3.216.102,42 zł

brutto (107.203,41 zł miesięcznie).

8.16W księdze głównej tytułem odbioru i zagospodarowania odpadów” zidentyfikowaliśmy następujące

koszty w poszczególnych latach:

• 2015— 643.220,46 zł;

• 2016— 1.286.440,92 zł;

• 2017— 1.286.441,04 zł.

8.17 Na podstawie zidentyfikowanego Protokołu Wykonania Usługi” za sierpień 2017 ustaliliśmy, że w

tym miesiącu odebrano 238 Mg śmieci.

Przetarg na okres 26 miesięcy od I stycznia 2018 do 28 lutego 2020

8.18 Według sporządzonej przez Urząd Kalkulacji ilości odpadów” z dnia 1 czerwca 2017, ilość

odebranych odpadów wyniosła 2.943 Mg w 2014, 2.461 Mg w 2015, 2.433 Mg w 2016 oraz 1.065

Mg za okres styczeń-maj 2017, czyli po anualizacji 2.556 Mg w 2017.

8.19 Według sporządzonej przez Urząd Kalkulacji kosztów” z dnia 1 czerwca 2017, całkowity koszt

miesięczny obsługi gospodarki odpadami wynosił 118.273,00 zł, przy czym przy założeniu wzrostu

kosztów o 40% całkowity koszt miesięczny wyliczono na 165.582,20 zł, czyli 4.305.137,20 zł dla

okresu 26 miesięcy,

8.20 Według dokumentu Ustalenie Wartości Zamówienia” z 21 sierpnia 2011 w okresie poprzednich 12

miesięcy na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy pobierano kwotę w wysokości

99.262,42 zł netto miesięcznie (1.191.149,04 zł netto rocznie). Wskazano także, że przyjęto

szacunkową wartość zamówienia o 30% wyższą w związku z rozwojem Gminy, zwiększeniem

liczby nieruchomości do objęcia systemem gospodarki odpadami — wskazano kwotę 4.306.000 zł

brutto.

8,21 Wskazana szacunkowa wartość zamówienia w wysokości 4.306.000 zł brutto była w rzeczywistości

wyższa o 54% w stosunku do kwoty z poprzednich 12 miesięcy, podczas gdy według danych GUS

populacja Gminy wzrosła z 8.247 w 2015 do 3.541 w 2017, tj. 00k. 4%.

8.22 We Wniosku o wszczęcie postępowania” z 21 sierpnia 2017 wskazano wartość zamówienia w

kwocie 4.306.000 zł brutto. Wartość ta była wyższa od wartości zamówienia wskazanego we

wniosku dla Przetargu 2015 o 120% (średniorocznie). Jako osoby odpowiedzialne

16 POGK.272,5.2015
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8.23 W dniu 28 sierpnia 2017 na stronie internetowej Gminy został ogłoszony przetarg na odbieranie i

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i

niezamieszkałych na terenie Gminy na okres 26 miesięcy od 1 stycznia 2018 do 28 lutego 2020

(Prietarg 201717). przy czym wskazano szacunkową ilość śmieci 4.000 Mg rocznie (333 Mg

miesięcznie), czyli o 56-64% więcej niż faktyczna ilość śmieci odbierana w latach 2015-2017.

Termin składania ofert ustalono pierwotnie na 5 października 2017, a następnie wydłużono do 17

października 2017 (jako podstawę prawną wskazano art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych

czyli wydłużenie terminu m.in. z uwagi zmiany w SIWZ).

8.24 Otwarcie kopert odbyło się 17 października 2017. Złożona została jedna oferta od firmy Jarper w

kwocie 5.200.000 zł brutto. Kwota z oferty była wyższa od wartości zamówienia o 894 tys. zł brutto.

tj. o ok. 21%.

8.25 Na Liście obecności członków komisji przetargowej i oferentów z dnia 17 października 2017

widnieją podpisy

8.26 W dniu 31 października 2017 Urząd wystal do Jarper pismo z prośbą o potwierdzenie, że złożone

w ofercie dokumenty są nadal aktualne lub o złożenie aktualnych dokumentów w celu wykazania

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W odpowiedzi Jarper wysłała pismo potwierdzające

spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w nagłówku pisma widnieje wpisana komputerowo

data 28.10.2017, tj. data wcześniejsza niż pismo z Urzędu, przy czym na pieczęci Urzędu

„Wpłynęłot znajduje się data 09.11.2017).

8.27 W dniu 16 listopada 2017

Wniosek o zwiększenie kwoty, którą

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. W uzasadnieniu podano, iż

W związu z faktem zabezpieczenia w budżecie kwoty mniejszej niż złożona oferta firmy Jarper

(...) Komisja wnioskuje o zwiększenie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację

zamówienia w celu wylonienia wykonawcy zadania do kwoty 5.200.000 zł brutto”, tj. o 894.000 zł

brutto. Na wniosku widnieją podpisy:

8.28W Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej” z dnia 20 listopada 2017 wysłanym do

Jarper wskazano, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a złożona oferta

otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt (Cena wykonania zamówienia-60 pkt.,

Częstotliwość odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów

wielkogabarytowych-40 pkt.)”

17 POGK.271.1.2017
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8.29 Rozumiemy, że przetargiem były także zainteresowane dwie inne firmy, Eko-Hetman Sp. z o.o.

oraz Suez Polska Sp. z o.o., które nie złożyły oferty, jednak przesłały do Urzędu zapytanie
dotyczące S)WZ.

8.30W dniu 29 listopada 2017 Urząd zawarł z Jarper umowę na Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy
żabia Woła”18. Według umowy, płatności miały wynosić 200.000 zł brutto miesięcznie, tj. 5.200.000

zł brutto w trakcie obowiązywania umowy.

8.31 W dniu 28 grudnia 2017 został sporządzony Protokół postępowania o udzielenie

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego”, który został zatwierdzony . W

protokole przy nazwiskach członków komisji przetargowej brakowało podpisów

N.
8.32 W księdze głównej tytułem odbioru i zagospodarowania odpadów” zidentyfikowaliśmy koszty w

wysokości 2.400.000 zł w roku 2018.

8.33 Na podstawie zidentyfikowanego „Protokołu Wykonania Usługi” za sierpień 2018 ustaliliśmy, że W

tym miesiącu odebrano 180 Mg śmieci.

Powiązania z Jarper

8.34 Na podstawie zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym rozumiemy, że właścicielami Jarper są

8.35 Zidentyfikowaliśmy następujące osoby o zbieżnym nazwisku związane z Gminą:

I
I

I
8.36 Nie ustaliliśmy, czy ww. osoby są powiązane z właściciełami Jarper.

Ceny uzyskiwane w okolicznych gminach

8.37 Dokonaliśmy ograniczotlugo przeglądu przetargów dotyczących odpadów komunalnych w

gminach sąsiadujących z Gminą. W analizie uwzględniliśmy przetargi na okres od 24 do 36

miesięcy, kończące się nie później niż 28 lutego 2020, o możliwie zbliżonym zakresie usług oraz w

gminach o możliwie zbłiżonej do Gminy liczbie mieszkańców:

• Tarczyn— 11.415 (2017);

• Mszczonów— 11.603 (2017):

• Nadarzyn — 13.103 (2016);

• Prażmów— 10.616 (2016);

• Pniewy—4.750 (2016);

18 POGK.272.24.20J 7
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• Milanówek — 16.371 (2015);

• Brwinów —25.438 (201 5);

• Lesznowoła — 24.486 (2015).

8.38 Ponieważ jedynym wskazanym przez Urząd czynnikiem wpływającym na wzrost cen był wzrost

liczby mieszkańców, sporządziliśmy uproszczone porównanie cen uzyskiwanych w przetargach w

ww. gminach w przeliczeniu na jednego mieszkańca (miesięcznie).

8.39W gminie Tarczyn (przetarg na okres 3-letni: 2017-2019), uzyskana w przetargu cena za usługę w

przeliczeniu na jednego mieszkańca była istotnie niższa niż w Gminie i wynosiła ok. 9 zł”9, przy

czym zakres usług był szerszy niż w Gminie i poza odbiorem i zagospodarowaniem odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, obejmował

dodatkowo m.in. prowadzenie PSZOK2° oraz sprzątanie dzikich wysypisk.

8.40W gminie Mszczonów (przetarg na okres 2-letni: 2018-2019), uzyskana w przetargu cena za usługę

w przeliczeniu na jednego mieszkańca była istotnie niższa niż w Gminie i wyniosła ok. 9zł21, przy

czym zidentyfikowany zakres usług był węższy niż w Gminie i nie obejmował terenów

niezamieszkałych.

8.41 W gminie Nadarzyn (przetarg na okres 3-letni: 07.2016-06.2019), uzyskana w przetargu cena za

usługę w przeliczeniu na jednego mieszkańca była istotnie niższa niż w Gminie i wynosiła ok. 10

zł22, przy czym zidentyfikowany zakres nie obejmował terenów niezamieszkałych, natomiast

dodatkowo zawierał m.in. prowadzenie PSZOK.

8.42 W gminie Prażmów (przetarg na okres 3-letni: 07.2016-06.2019), uzyskana w przetargu cena za

usługę w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiła ok. 17 zł23, przy czym zidentyfikowany

zakres nie obejmował terenów niezamieszkałych, natomiast dodatkowo zawierał odbiór i

zagospodarowanie odpadów z gminnego PSZOK.

8.43W gminie Pniewy (przetarg na okres 3-letni: 07.2016-06.2019), uzyskana w przetargu cena za

usługę w przeliczeniu na jednego mieszkańca była istotnie niższa niż w Gminie i wyniosła ok. B

zł24, przy czym zidentyfikowany zakres usług był węższy niż w Gminie i nie obejmował terenów

niezamieszkałych.

8.44W gminie Milanówek (przetarg na okres 3-letni: 2016-2018), uzyskana w przetargu cena za usługę

w przeliczeniu na jednego mieszkańca była niższa niż w Gminie i wyniosła ok. 12 zł25, przy czym

zidentyfikowany zakres usług był węższy niż w Gminie i nie obejmował terenów niezamieszkałych.

8.45W gminie Bnyinów (przetarg na okres 27 miesięcy: 10.2015-12.2017), uzyskana w przetargu cena

za usługę W przeliczeniu na jednego mieszkańca była istotnie niższa niż w Gminie i wyniosła ok. 9

zł26, przy czym zidentyfikowany zakres usług był węższy niż w Gminie i nie obejmował terenów

193.751.856,24 zł brutto/36 rnsc/11.415 (popu[acja wg Gus na koniec 2017) = 9zł brutto! msc / mieszkańca

20 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.376.861 zł brutto/24 msc/11.603 (populacja wg GUS na koniec 2017) = 9zł brutto / msc / mieszkańca

22483516556zł brutto/36 msc/ 13.103 (populacja wg GUS na koniec 2016) = 10zł brutto/ msc/mieszkańca

234.409.519,21 zł brullo / 36 msc! 10.616 (populacja wg GUS na koniec 2016) = 17zł brutto! msc / mieszkańca

241,376.935.2 zł brutto / 36 msc 14,750 (oopulaqa wg GUS na kuniec 2016) = 8zł brutto / msc / mieszkańca

256.962.630,03 zł brutto / 26 msc / 16.371 (populacja wg GUS na koniec 2015) = 12zł brutto / msc / mieszkańca

266.298.184,16 zł brutto (27 msc / 25.43d (populacja wg GUS na koniec 2015) = 9zi brutto! msc / mieszkańca
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niezamieszkałych. Kolejny przetarg w tej samej gminie (przetarg na okres 25 miesięcy od

udzielania zamówienia, przetarg w 2017), uzyskana w przetargu cena za usługę w przeliczeniu na

jednego mieszkańca była istotnie niższa niż w Gminie i wyniosła ok. 15 zł27, przy czym

zidentyfikowany zakres usług był węższy niż w Gminie i nie obejmował terenów niezamieszkałych,

8.46 W gminie Lesznowola (przetarg na okres 2-lem 20162017), uzyskana w przetargu cena za usługę

w pr2eliczeniu na jednego mieszkańca była podobna do ceny w Gminie i wyniosła ok. 13 zł”6.

B.47 Podsumowując, uzyskane w ww. przetargach ceny za usługę w przeUczeniu na jednego

mieszkańca w okolicznych gminach kształtowały się w granicach od ok. 8 zł do ok. 17 zł

miesięcznie.

8.48 Dodatkowo, zidentyfikowaliśmy kontrakty kończące się na koniec 2020, z cenami odpowiednio:

• W gminie Lesznowola (przetarg na okres 3-letni: 2018-2020), uzyskana w przetargu cena za

usługę w przeUczeniu na jednego mieszkańca była niższa niż w Gminie i wyniosła ok. 16 zł29,

przy czym zidentyfikowany zakres usług był podobny jak w Gminie;

• W gminie Jaktorów (przetarg na okres 2-letni: 2019-2020), uzyskana w przetargu cena za

usługę w przeliczeniu na jednego mieszkańca była wyższa niż w Gminie i wyniosła ok. 25 zł30,

przy czym zidentyfikowany zakres usług był węższy niż w Gminie i nie obejmował terenów

niezamieszkałych

8.49Ponadto, zidentyfikowaliśmy w okolicznycn gminach szereg przetargów na lata 2015-2020, w

których uczestnczył Jarper. Ceny ofertowo wynosiły od ok. 10 zł do ok. 32 zł. Jarper wygral jeden

przetarg na usługi w latach 2016-2018 w gminie Grodzisk Mazowiecki z ceną wynoszącą ok. 10

zł3t, przy czym zidentyfikowany zakres usług był węższy niż w Gminie i nie obejmował terenów

niezamieszkałych.

Wyjaśnienia Urzędu

6.50 Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie

odpadów komunalnych w 2017 Urząd dokonał analizy rynku regionu warszawskiego kontaktując

się z instalacjami regionalnymi do przetwarzania odpadów komunalnych w celu ustalenia cen, które

obowiązywaly w poszczególnych instalacjach i ewentualnych podwyżkach, oraz przedsiębiorcami,

zapraszając jednocześnie do złożenia ofert. Przeprowadzono rozmowy telefoniczne z

następującymi potencjalnymi wykonawcami na zamawianą usbgę tj. MPO — Warszawa, BYŚ-

Wojciech Byśkiniewicz. PPHU Lekaro. Remondts Sp. z o.o.. F.UH. Hetman Sp. z o.o.. MZO w

Pruszkowie Sp z o.o., Jarper Sp. z o.o.. BKo- Hetman. Z informacji jakie uzyskano, bezpośredni

wpływ na cenę ma: topografia gminy, infrastruktura drogowa, dostawa pojemników i worków, oraz

brak Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami, rosnące koszty na wysypiskach, coraz

mniejsza ilość dostępnych wysypisk, brak kompostowni, zmiana stawki opłaty marszałkowskiej.

27 9.942 991,07 zi Limita / 25 msc / 25.167 (peuuiac3a wg Gus ra koniec 2017) = 15 zm bciito / msc / niieszkańca
2 7.658.530,5(3 fl bruno I 24 rnsc I 24 466 (pupuiacja w Gus na Koniec 2015) = 13 zi hnitto I msc I miesekarica
2 16.937.835,61 zł brutto / 36 msc/25 976 (populacja wg sus na koniec 2017) = 18zł brutto / msc/ mieszkańca

7.359.240 zł hn.iuo / 24 msc J 12.105 (populacja wg Gus na koniec 2017) = 25 zł tu omie / Ęr!sc / mieszkańca
31 15,779,753 45 zI brutto / 36 mim/45 259 lp000lar.ja wy Gus na koniec 2015) = 10 zi bruno / mur / mieszkańca
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8.51 W tym samym czasie w wielu sąsiednich gminach obowiązywały stawki za gospodarowanie

odpadami komunalnymi przyjęte w latach wcześniejszych, a jednocześnie gminy te były przed

ogłoszeniem nowego przetargu na gospodarowanie odpadami lub w trakcie np. gmina Jaktorów,

gmina Baranów, gmina Lesznowola, gmina Brwinów, gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina

Mszczonów.

8.52 Ustalając wartość zamówienia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego Urząd brał pod uwagę mieczy ii1nyrni łączną wartość zamówień tego rodzaju

udzielonych w latach poprzednich, aktualną sytuację rynkową oraz inne dane dotyczące Gminy

mające wpływ na wartości przedstawione w Kalkulacji kosztów” z dnia 1 czerwca 2017. Podobna

sytuacja miała miejsce przy Przetargu 2015: ustalając wartość zamówienia w 2015, przyjęto ilość

odebranych odpadów z terenu gminy w latach 2013 2014.

8.53 W odniesieniu do Przetargu 2017, Komisja Przetargowa przeprowadziła postępowanie w oparciu

o regulacje wynikające wprost z ustaw Prawo zamówień publicznych zgodnie z trybem

przewidzianym w art. 11 ust. B dla wartości określonych (144 tys euro). Komisja przetargowa

dokonała oceny Lormalnej złożonej oferty uwzględniając wymagane kryteria zamawiającego •
Potrzeba zagwaranmowania ciągłości

realizacji zadań z zakresu ulrzymania czystości i porządku w Gminie oraz rozeznania rynku

spowodowało, że Komisja wystąpiła o zwiększeniu środków z budżetu nn realizację zamówienia,

8.540 postępowaniu przetargowym i potrzebie zwiększenia środków, Radę Gminy

na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 23 października 2017w następujący sposób:

w pu5tpuwaniu przetargowym, mającym na celu wyłonienie

wykonawcy, ktoremu Gmina powierzy odbiór odpadów komunalnych od Mieszkańców wpłynęła

jedna oferta. Mimo, że nie mamy na to żadnych dowodów. analiza sytuacji w sąsiednich

samorządach wskazuje, że jest podział rynku. Gmina nie dysponuje instrumentami prawnymi

mogącymi zmusić większą liczbę wykonawców do złożenia swoich ofert. Ceny za odbiór

odpadów komunalnych wzrosty oprawie 80%, więc żeby pokryć koszty obsługi systemu stawka

od 1 Mieszkańca powinna wynosić ok. 16,70 zł za odbiór odpadów segregowanych i dwukrotnie

więcej za odbiór odpadów niesegregowanych. Powtórzenie przetargu pociąga za sobą ryzyko,

że ceny jeszcze wzrosną, tak jak miało to miejsce w przypadku przetargu na kanalizację (w

kolejnym postepowaniu przetargowym cena wzrosła O 50%).

• Sytuacja na rynku oooadow komunalnych jesi niestabilna Mazowiecki program

gospodarowania odpadami został uchylony przez sąd. a unieważnienme planu spowodowało. że

Bruksela ws:rzymnała wszyzk:e dotacje na gospodarkę odpadami. Wymogi stawiane przez

prawo są coraz większe, w efekcie miesięczny koszt odbioru i unieszkodliwiania odpadów z

gospodarstw domowych wzrasta. Największy problem stanowią odpady zielone.

• Gmina Żabia Wola do końca roku ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych,

konieczne jest więc zawarcie nowej umowy. Specyfikacja przetargowa daje nam możliwość

wcześniejszego rozwiązania umowy np. w sytuacji, gdyby ceny odbioru odpadów komunalnych

spadłyby na skutek zmian w obowiązujących przepisach prawnychJ
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8.55 Radni obecni na posiedzeniu po wysłuchaniu informacji na temat sytuacji na rynku odpadów

komunalnych, w wyniku dyskusji ustalili, że stawki z tytulu odbioru odpadów komunalnych na

terenie Gminy zostaną podniesione do 12 zł miesięcznie od Mieszkańca za odbiór odpadów

zbieranych w sposób selektywny oraz 24 zł miesięcznie od Mieszkańca z tytułu odbioru odpadów

zbieranych w sposób nieselektywny.

856 Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę o zwiększenie środków w budżecie na ten cel.

Unieważnienie przedmiotowego postępowan;a doprowadziioby do wstrzymania realizacji wyżej

wymienionych zadań i w znacznym stopniu wydłużyłoby okres do ponownego wyłonienia

wykonawcy. Ponadto należy wskazać, że przeprowadzenie kolejnego postępowania mogłoby

wpłynąć istotnie na uzyskanie ofert na przedmiotową usługę o cenie jeszcze wyższej od

zaproponowanej oferty, która wpłynęła. Należy dodać: że w przypadku odrzucenia przedmiotowej

oferty w wyniku unieważnienia postępowania z dużym prawdopodobieństwem spowodowałoby nie

złożenie ponownej oferty przez tego oferenta łub doprowadziłoby do złożenia o wyższej wartości

Na etapie postępowania do urzędu wpłynęły dwa zapytania do SIWZ od dwóch różnych

przedsiębiorców jednak oferty na usługę w dniu składania ofert w przetargu nieograniczonego nie

wpłynęły od tych przedsiębiorców. Ostatecznie to Rada Gminy zadecydowała o wyborze tego

wykonawcy na świadczenie usług.

Podsumowanie

8.57W latach 2015-2018 Urząd przeprowadz dwa przetargi dotyczące wywozu śmieci na terenie

Gminy

8.58 Wartość zamówienia na usługi zagospodarowania odpadami w Gminie w Przetargu 2017 wzrosła

o 2.048.296 zł brutto, tj. o 120% (średniorocznie) w stosunku do analogicznego zamówienia w

Przetargu 2015, przy czym wartość jedynej oferty otrzymanej w Przetargu 2017 była wyższa od

wartnścn sporzadzonego przez Urząd zaryitwierua o 891 tys. zł brutto, tI u 21%: przy czym koszt

Gminy wynosił.

• 57.890 zł miesięcznie przed lipcem 2015;

• 107.203 zł miesięcznie od lipca 2015 do końca 2018;

• 200.000 zł miesięcznie od początku 2018

8.59 Uzasadnienie skali wzrostu wartości zamówienia — 2awarte w dokumentacji przetargowej zarówno

w Przetargu 2015, jak i w Przetargu 2017— wzrostem liczby rriieszkańców, czy też wzrostem ilości

odbieranych odpadów w związku z rozwojem Gminy, nie znajduje potwierdzenia w faktach: liczba

mieszkańców Gminy wzrosła w tym czasie rueznacznie, natomiast ilość śmieci faktycznie

odbieranych w latach 2015-2017 była istotnie niższa niż założona przez Gminę dla obydwu

przetargów (o 56-64%).

43



Raport
Przegiąd wybranych kwestii w Gminie Żabia Wola

8.60 Ceny ofertowe w Przetargu 2015 inip!ikowały mesięczny koszt usługi w przeliczeniu na jednego

mieszkańca Gminy od ok. 13 zl (wygrana oferta Jarper najtańsza) do ok. 23 zł33 (oferta

najdroższa), natomiast w Przetargu 2017— 23 iH

8.61W Przetargu 2017 wział udział jeden oferent —. co do zasady przetargi z jednym oferentem

obarczone są zwiększonym ryzykiem uzyskania ceny nierynkowej.

8.62 Nasza uproszczona analiza wskazuje, iż. w Gminie występował jeden z najwyższych w okolicy koszt

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w przeliczeniu na jednego mieszkańca (23 zł

w Gminie dla Przetargu 2017 yersus 8-18 zP w wybranych okolicznych gminach dla przetargów z

roku 2017 lub wcześniejszych).

8.63 Celem obniżenia cen w kolejnych przetargach rekomendujemy aktyne zaproszenie większej

liczby dostawców do postępowań przetargowych oraz rozważenie celowości rozdzielenia

przetargów na tereny zamieszkałe niezarriieszkale.

323.210.10242 zł bruno! 30 msc /0,247 os (populacja w; GUS na kornec 2015) = 13 zł J moc! os.
5.589 520,99 z.ł bruno / 30 nieci 8.247 os. tpopulacjn wy Gus na koniec 2015) = 23 zł! moc! os.
5200.00000 zł brutto / 26 moc! 8.541 os. (populacja wg GUS na kuiuec 2017) = 23zł! mec / os.
Zasti”zugarny, że zakrt.9y świidt.znriycli ułiig dla .zęu 6mln nie hyiy jinrównywałne z zakresem usług

W Gnilnie
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9. Proces wyboru usługodawców na wywóz nieczystości płynnych

Wprowadzenie

9.1 W niniejszym rozdziale przedstawiamy nasze ustalenia i komentarze w odniesieniu do procesu

wyboru usługodawców na usuwanie nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych oraz

spr2ątanie wiat przystankowych na wrcnic Gn”nny

Nasze ustalenia

Zamówienie na 2016

9.1 W dniu 18 grudnia 2015

wniosek o zamówienie usługi usuwania nieczystości stalych i płynnych z

obiektów komunalnych oraz sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy w terminie od 4

stycznia do 31 grudnia 2016. Zakres usługi obejmował mm: usuwanie nieczystości płynnych w

ilości 1700 m3, utrzymanie w czystości 40 przystanków autobusowych. sprzątanie siedmiu dzikich

wysypisk śmieci, montaż i dostawę 10 koszy przystankowych, oznakowanie czterech dzikich

wysypisk tablicami. Tego samogo dnia rio stronie internetowej Urzędu zastało ogłoszone

odpowiednie zamówienie.

9.2 Wartość zamówienia wyniosła 92 200 zł netto (101 .556 zł brutto). Kwota została obliczona na

podstawie przyjętych założeń (nin. 25 zł netto za opróżnienie 1 rn3 szamba. 1.100 zł irntLo za

wysprzątanie dzikiego wysypiska, utrzymanie 40 przystanków 2.400 zł netto miesięcznie, koszt

jednego kosza 1.000 zł netto oraz oznakowanie miejsca jedną tablicą 800 zł netto).

9,3 Do dnia 29 grudnia 2015 złożono dwie oferty — SIR-COM z ceną ofertową 93,036,92 zł brutto oraz

Jarper z ceną ofertową 126.555 zł brutto. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę SIR-COM z

uzasadnieniem Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełniająca wymagania

Zamawiającego i kompletna”.

9.4 Dnia 31 grudnia 2015 informaqa o wyborze najkorzystniejszej oferty została wysłana do

zainteresowanych stron oraz opublikowana.

9.5 Protokół z przeprowadzonego postępuwania o udzielenie zamówienia o wartości nie

przekraczającej 30 000 euro” sporzadzony został 31 grudnia 2015 i podpisany

9.6 Umowę podpisano w dniu 4 stycznia 2016.

9.7 W księdze głównej zidentyfikowahśrr,y koszty SIR-COM w wysokości 86.58832 zł w roku 2016.

Zamówienie na 2017

9.8 W dniu 28 listopada 2016

wniosek o zamówienie usługi usuwania nieczystości stałych i

płynnych z obiektów komunalnych oraz sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy w
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terminie od 2 stycznia do 31 grudnia 2017. Zakres Lisługi obejmował między innymi: usuwanie

nieczystości płynnych w ilości 1.700 m3, utrzymanie w czystości 40 przystanków autobusowych,

sprzątaniu siedmiu dzikich wysypisk śmieci, montaż i dostawę 10 koszy przystankowych,

oznakowanie czterech dzikich wysypisk tablicami.

9.9 Wartość zamówienia wyniosła 92200 zł netto (101.556 zł brutto). Kwota została obliczona na

podstawie przyjętych założeń (m.in.: 25 zł netto za opróżnienie 1 m3 szamba. 1.100 zł netto za

wysprzątanie dzikiego wysypiska. utrzymanie 40 przystanków 2.400 zł netto m;esięcznie, koszt

jednego kosza 1.000 zł netto oraz oznakowanie miejsca jedną tablicą 800 zł netto). W dniu 6

grudnia 2016 na stronie internetowej Urzędu zostało ogłoszone odpowiednie zamówienie.

9.10 Do dnia 12 grudnia 2016 złożono dwie oferty — JARPER z ceną ofertową 139.431 zł brutto oraz

SIR-COM (oferta odrzucona, brak oferty w udostępnionej dokumentacji). W piśmie z 13 grudnia

2016 jako uzasadnienie odrzucenia oferty SIR-COM wskazano, iż w terminie wyznaczonym do

złożenia oferty tj. do dnia 12 grudnia 2016 do godz. 1000 nie wpłynęła Państwa oferta. Ww. oferta

do siedziby urzędu wpłynęła w dniu 12.12.2016 o godz. 10:09. Wobec powyższego Zamawiający

zawraca niezwłocznie ofertę, która została złcżona po terminie.

9.11 W dniu 12 grudnia 2016 Gmina zawiadomiła o unieważnieniu postępowania. Jako uzasadnienie

podano, iż wpłynęła jedna oferta, której cena znacznie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zarnówierua. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do

ceny zaproponowanej w ofercie”.

9.12,,Protokól z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie

przekraczającej 30.000 euro” został sporządzony 12 grudnia 2016

9.13 W dniu 12 grudn?a 2016 sporzadzono uonuwnie Zapytanie cenowe” oraz opublikowano na

stronach Urzędu.

9.14 Do 16 grudnia 2016 wpłynęła jedna oferta — SIR-COM z ceną ofertową 108 708 zł brutto, która

została wybrana z następującym uzasadnieniem: .„została złożona tylko jedna oferta (...)
Wykonawca nie został wykluczony, a złożona przez niego oferta nie podlegała odrzuceniu

ponieważ była kompletna i spełniała wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu

cenowym”.

9.15 Pismem z dnia 19 grudnia 2016 wniosek o zwiększenie kwoty którą Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty 108.708 zł brutto. czyli do kwoty

wybranej oferty.

9.16 Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie

przekraczającej 30.000 euro” został sporządzony dnia 30 grudnia 2016 i podpisany

9.17 Umowę podpisano w dniu 2 stycznia 2017.

9.18W księdze głównej zidentyfikowaliśmy koszty SIR-COM W wysokości 105.032,70 zł w roku 2017.

Zamówienie na 2018

9.19 W dniu 1 grudnia 2017
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wniosek o zamówienie usługi usuwania nieczyslości stałych i płynnych z obiektów

komunalnych oraz sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy w terminie od 2 stycznia do

31 grudnia 2018. Zakres usługi obejmowal między innymi usuwanie nieczystości płynnych w ilości

1.700 m3, utrzymanie w czystości 40 przystanków autobusowych, sprzątaniu czterech dzikich

wysypisk śmieci, montaż i dostawę 10 koszy przystankowych, oznakowanie czterech dzikich

wysypisk tablicami.

9.20 Wartość zamówienia wyniosła 92 200 zł netto (101.556 zł brutto). Kwota zostala obliczona na

podstawie przyjętych założeń (m.in.: 25 zł netto za opróżnienie 1 raS szamba, 1.925 zł netto za

wysprzątanie dzkiego wysypiska, utrzymanie 40 przystanków 2.400 zł netto miesięcznie, koszt

jednego kosza 1.000 zł netto oraz oznakowanie miejsca jedną tablicą 800 zł netto). Ogłoszenie o

Zamówieniu zostało ogłoszone na stronach internetowych Urzędu w dniu 7 grudnia 2017.

9.21 Do dnia 14 grudnia 2017 złożono dwie oferty — JARPER z ceną ofertową 124.23060 zł brutto oraz

SIR-COM z ceną nfertowa 107.088 zl brutto.

9.22 Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę SIR-COM z uzasadnieniem Oferta została oceniona jako

najkorzystniejsza spełniająca wymagania Zamawiatacego kompletna”.

9,23 Pismem z 14 grudnia 2017 złożono wniosek o zwiększenie kwoty którą Zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty 107.088 zł brutto

9.24 Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie

przekraczającej 30.000 euro” został sporządzony 19 grudnia 2017 i podpisany

9.25 Umowę podpisano w dniu 2 stycznia 2018.

9.26W księdze głównej zidentyfikowaliśmy koszty SIR-COM w wysokości 103.62780 zł w roku 2018,

Podsumowanie ofert w latach 2016-2018

9.27 Podsumowanie ofert na usługę wywozu n.eczystości płynnych wybranych w odniesieniu do lat

2016-2016 znajduje się w tabeli poniżej.

Tabela 9.1: Wywóz nieczyslości płynnych — podsuniowanie ofert wybranych na lata 2016-2018

Oferia SIR” Oferta Wnosi
zariówienie cOM JARF”ER wartości Nieczystośo

(zł brutto) (zł brutto) (zł brutto) umowy r/r (ni3) Przystanki

2016 101 556.00 93 036.92 i26 555,00 21% 1 700 40

2017 101 556,00 109 708.00 139 331.00 7% 1 700 40

2018 101 556.00 J 107 083,00 124230.60 -1% 1 700 40

Ceny w woj. mazowieckim

9.28 Cena opróżnienia 1 m3 szamba dla klientów indywidualnych (według stanu na 11 lutego 2019) przy

użyciu wozu asenizacyjnego o pojemności 10 m3 wahała się w woj. Mazowieckim w zależności od

miejscowości od 25 do 28 zł / in3u

„ https.Ub.pI/norady/cennik-wywozu.szarnba.w-rozgycŁi-mc.nir.h.poisk”/
„ Z wyiiczcne:n warszawy
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Powiązania właścicieia firmy SIR-COM

9.29 Dane rejestrowe działalności gospodarczej

• Zajączkowski Stanisiaw, „SIR-COM” (NIP 1230060578, REGON 010004570),

• Siale miejsce wykonynariia działalnośck

• Dodatkowe stałe miejsce wykonywanLa działalności:

9.30 Nie zidentyfikowaliśmy innych indywidualnych działalności gospodarczych

lub dzialalności gospodarczych zarejestrowanych pod ww. adresami.

9.31 Ustaliliśmy, iż

Według bazy REGON, dzialalnością przeważającą spóiki są pozostale pozaszkolne

formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

Podsumowanie

9.32 W latach 2016-2018 Urząd oglosił trzy zamówt3nia dotyczące wywozu nieczystości plynnych na

terenie Gminy.

9.33 Zamówienie na 2015 wygral SIR-COM z oferą o ok. 8% niższą od wartości zamówienia i ok. 26%

niższą od kontroferenta.

9.34 W roku 2017 i 2018 wygrał ponownie SIR-COM z ofertą odpowiednio o ok. 7% i 5% wyższą od

wartości zamówienia oraz o ok. 22% i 14% niższą od kontroferenta.

9.35 Cena zaproponowana przez SIR-COM w 2018 za wywóz rn3 szamba (25 zł) mieściła się w zakresie

cen orientacyjnych dla klientów indywidualnych W woj. mazowieckim (25-28 zl), przy czym wielkości

te mogą nie być porównywalne ze względu na fakt, że Gmina jest klientem hurtowym.

9.35 Celem obniżenia cen w kolejnych postępowanich rekomendujerriy aktywne zaproszenie większej

liczby dostawców do postępowań oraz rozważenie celowości przeprowadzania dwóch oddzielnych

postępowań na uslugę wywozu nieczystości plynnych oraz uslugę sprzątania przystanków,

9.37 Nie zidentyfikowaliśmy powiązań pomiędzy SIR-COM a Radą Gminy i/lub Jarper.

48



O Raport
Przegląd wybranych kwestii w Gminie żabia Wola

10. Proces wyboru usługodawców do przychodni medycznej

Wprowadzenie

10.1 W nniiejszym rozdziale przedstaw;amy iaszc ustalenia i komentarze W odniesieniu do procesu

wyboru usługodawców do przychodni medycznej.

Nasze ustalenia

Zakres współpracy pomiędzy Gminą a usługodawcami

10.2 Gmina jest właścicielem budynku Ośrudka Zdrowia znajdującego się w Żabiej Woli przy ul.

Warszawskiej 24, W którym wynajmuje lokale dla poniższych podmiotów świadczących usługi

medyczne:

• Usługi rehabilitacyjne — Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabihtacji

Domowej Sp. Jawna (CRD”);

• Usługi stomatologiczne ... - Gabinet Stomatologrczny;

• Usługi pielęgniarskie — Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa i Położnictwa

Środowiskowo Ambulatoryjnego Nadzieja”;

• Usługi opieki medycznej — Zaklad Opieki Zdrowotnej Medycyna Rodzinna.

10.3 Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 12!XXIy/2017 z dnia 31 stycznia 2017 .„w sprawie

wyrażenia zgody na wynajem. w trybie bezprzetargowym, lokali użytkowych położonych w żabiej

Woli przy ul. Warszawskiej 24. w budynku Osrodka Zdrowia w Żabiej Woli, na okres czterech lat

rozumiemy, że Rada Gminy wyraziła zgodę na wynajem bezprz.etargowy wskazanych lokali.

10.4 Ponadto, w zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych. w ramach umowy z usługodawcą,

Gmina refinansuje koszt tych usług, przy czyni usługodawca wybierany jest w ramach corocznego

postępowania.

Usługi rehabilitacyjne

10.5 Ustaliliśmy, że w odniesieniu do usług rehabilitacyjnych: Gmina:

• udostepnia nieodpłatnie dla CRD główną część lokalu;

• wynajmuje dla CRD niewielką część lokalu dla rejestracji pacjentów; oraz

• refinansuje koszt usług świadczonych przez CRD.

Wyxiajem lokalu

10,6 Na podstawie umowy najmu podpisanej pomiędzy Gminą a CRD z dnia 15 pażoziernika 2018

rozumiemy, że:

• Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o pow. 3m2 z przeznaczeniem na prowadzenie

punktu rejestracji pacjentów:

• Okres najmu wynosi trzy lata (od 15 października 2018 do 15 października 2021);
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Czynsz najmu w ujęciu miesięcznym ustalono na poziomie 55,35 zł37 brutto powiększony o

20 zł brutto (z tytułu ryczałtu za energię elektryczną). Łączny koszt najmu wynosi 75,35 zł

brutto;

• Dodatkowo powyższy koszt jest powiększony o opłaty za dostawę wody zimnej, odbiór

nieczystości płynnych oraz odpadów komunalnych;

• Umowa nie przewiduje możliwości wypowiedzenia najmu przez CRD, natomiast Gmina ma

możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku zapotrzebowania na lokal z uwagi na

prowadzenie działań statutowych (w takim przypadku Grriina ma zaproponować CRD inny

lokal) oraz w przypadku istotnych naruszeń postanowień umowy ze strony CRD (m.in.

użytkowanie lokalu niezgodne z przeznaczeniem, zaległości w opiatach ponad 2 miesiące).

10.7 Umowa najmu na okres 3-letni została przygotowana

10.8 Nie zidentyfikowaliśmy umów najmu pomiędz y Gminą a CRD dotyczących okresu przed 15

pażdziemnika 2018.

Refinansowanie kosztu uslug rehabilitacyjnych — zamówienie na 2017

10.9 Dnia 14 grudnia 2016 wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia

zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości 750.000 euro na Usługi

rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy żabia Wola”

• Wartość zamówienia na poziomie 160.000 zł brutto — ustalona na podstawie szacunkowego

ustalenia wartości zamówienia w dniu 14 grudnia 2016:

• Termin realizacji od 2 stycznia do 31 grudnia 2017:

• Sposób oceny: kryterium cenowe.

10_10 Tego samego dnia wniosek zastal ztwierdi”ony

1011 Dnia 16 grudnia 201:a na stronie BlP38 ogloszenie o zamówieniu pod nazwą Usługi

rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy żabia Wola”. W ogłuszeniu wskazano m.in.;

• Formularz cenowy dla wskazanegn koszyka usług do wypełnienia przez uczestników

postępowania (będący podstawą oceny kryterium cenowego);

• Termin składania ofert do 23 grudnia 2016;

• Gmina miała udostępnić do wykorzystania sprzęt rehabilitacyjny (m.in. aparat do

elektroterapii i ultradźwięków, lampa Sollux, zestaw do terapii polem magnetycznym),

10.12 W załączonym do ogłoszenia koszyku usług wskazano łącznie (w ujęciu miesięcznym) 1.513 szt.

zabiegów, co stanowi wzrost o 742 zabiegi (96%) w stosunku do usług rehabilitacyjnych

realizowanych w poprzednim roku39.

10,13 „„„ - otrzym”tialiśmy wyjaśnienie, iż wzrost szacowanej

liczby usług podyktowany był licznymi prośbami ze strony mieszkańców Grriiny.

37 3* 8,45 zł
III 6x=1y=87SnJd=3l2I3

Otrzymane ł”aktuiy z 2016 wystawiommr_” puc”,. CR1) w5kaztij4 na 771 zahiegów musi ęcznue. Dodatkowo,
wszystkie cnnuic8ięcznu faktury z 201 h mają idm.”nutycirii ic/hę wiadL”zumm1yt”l1 usług—771 zabiegów na
miesiąc waz w konsekwencji identyczną wartnsć 8.995 zł.
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10.14 Dnia 22 grudnia 2016 wpłynęła jedyna oferta w ramach powyższego zamówienia. Oferentem było

CR0, które dla wskazanego koszyka usług wyliczyło łączną kwotę 13.285 zł (159.4204:) zł w ujęciu

rocznym).

10.15 Do oferty CR0 załączyło również wymagane dokumenty, min. wykaz osób pracujących w CRD

wrazi dyplomami potwierdzającymi kwalifikacje, polisę ubezpieczenia, wykaz wykonanych usług

oraz rekomendacje, przy czym zarówno wykaz usług: jak i rekomendacje, dotyczyły współpracy

CR0 z Gminą wiatach 2013-2014.

10.16 Na podstawie Wykazu wykonywanych usług” rozumiemy, że CR0 wykonywało zamówienia dla

Gminy w latach 2013 i 2014 o wartości odpowiednio 88.860 zł uraz 91.608 zł.

10.17 Dnia 27 grudnia 2016 opublikowano na stronie BlP Zawiadomienie o wyborze oferty

najkorzystniejszej” potwierdzające wybór jedynego oferenta — CRD, natomiast dnia 28 grudnia

2016 lnformację o udzieleniu zamówienia” potwierdzającą powyższe informacje.

10.18 Dnia 28 grudnia 2016 została podpisana umowa pomiędzy Gminą a CR0. Wynagrodzenie dla

CR0 (za każdy miesiąc) miało by ustalane na podstawo zostawień wykonanych usług

rehabilitacyjnych, z zastrzeżeniem że łączna (roczna) wartość usług nie będzie przekraczać

kwoty 159.420 zł.

10.19 W urnowie wskazano świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych w przedziale

czasowym od godz. 8:00 do godz. 19:30 trzy razy w tygodniu z zastrzeżeniem zapewnienia

pacjentom korzystania z zabiegów w godzinach popołudniowych przynajmniej dwa razy w

tygodniu. Hipotetyczny maksymalny czas świadczonych usług wynosił 34511 godziny tygodniowo

tj 13842 godzin miesięcznie.

10.20 Na podstawie zapisów księgowych ustaliliśmy, że CR0 w ramach powyższej umowy wystawiło

12 comiesięcznych faktur na łączną kwotę 159.420 zł.

10.21 Zwracamy uwagę że wszystkie faktury zostały wystawione na taką samą kwotę tj. 13.285 zł, a

dla każdej faktury wykazano identyczny zakres świadczonych usług w danym miesiącu.

10.22 Na podstawie dołączonego do faktury CRD zestawienia dotyczącego liczby usług świadczonych

w miesiącu oraz czasu zabiegów wskazanych w ofercie CRD ustaliliśmy, że przeprowadzenie

tych zabiegów wymagało łącznie 291 godzin (282 godziny po wylączeniu konsultacji lekarskich).

Zwracamy uwagę, iż wskazane w umowie godziny pracy wskazLiją na maksymalny czas pracy w

miesiącu w łączniej liczbie ok. 138 godzin.

Refinansowanie kosztu usłun rnhabihtacyinych —zamówienie na 2018

10.23 Dnia 1 grudnia 2017 „ wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia

zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości 750.000 euro na Usługi

rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Zabia Wola”, w którym wskazała:

Wartość zamówienia na poziomie 150.000 zł netto — ustalona na podstawie szacunkowego

ustalenia wartości zamówienia w dniu 20.11,2017;

1012 13.ZH5zł
41115 3 = 31,5
„1134,5 4 = 13R
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Do oceny oferty przyjęto kryterium cenowe.

10.24 Tego samego dnia wniosek został zatwierdzony

10,25 Dnia 5 grudnia 2017 na stronie BIP4 ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą Usługi

rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy żabia Woła”. w którym wskazano m.in.:

• Formularz cenowy dla wskazanego koszyka usług do wypełnienia przez uczestników

postępowania (będący podstawą oceny kryterium cenowego);

• Termin składania ofert do 12 grudnia 2017 (do godz. 10:00);

• Termin realizacji zamówienia od 2 stycznia do 31 grudnia 2018;

• Gmina miała udostępnić do wykorzystania sprzęt rehabilitacyjny (m.in. aparat do

elektroterapii ultradźwięków, lampa Sollux, zestaw do terapii polem magnetycznym).

10,26W porównaniu z zamówieniem z poprzedniego roku, dodatkowo zostało dołączone wymaganie

okazania, przed podpisaniem urnowy, oryginaiu Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością PN

EN ISO 900i:2008 wzakresie usług rehabilitacji leczniczej. zzakresu fizykoterapii i masażu lub

dokumentu równoważnego.

10.27 W ramach powyższego zamówienia do Urzędu wpłynęły dwie oferty.

10.28 Dnia 12 grudnia 2017 (o godz. 8:15) wpłynęła pierwsza oferta od ORD, które dla wskazanego

koszyka usług wyliczyło łączną kwotę 13.685 zł (164.220 zł w ujęciu rocznym).

10.29 Do oferty ORD załączyło również wymagano dokumenty, min. wykaz osób pracujących w ORD

wrazz dyplomami potwierdzającymi kwalifikacje, pohsę ubezpieczenia, wykaz wykonanych usłLig

oraz rekomendacje, przy czyni zarówno wykaz usług, jak i rekomendacje, dotyczyły współpracy

ORD z Gminą w latach 2014-2017.

10.30 Na podstawie :.Wyzu wykonywanych usług rozumiemy, że ORD wykonywało zamówienia dla

Gminy w latach 2014, 2015, 2017 (dla 2016 brak wskazanej kwoty) o wartości odpowiednio

91.608 zł, 111.288 zł, 159.420 zł.

10.31 Dnia 12 grudnia 2017 (o godz 9:30) wpłynęła druga oferta w ramach powyższego zamówienia od

ORiL (ORiL”), które dla wskazanego koszyka usług zaoferowało łączną kwotę

13.236 zł (159.420.16 zi w ujęciu rocznym).

10.32 Do oferty ORiL załączyło również wymagane dokumenty, m.in. wykaz osób pracujących w CRiL

wraz z dyplomami potwierdzającymi kwalifikac:je, polisę ubezpieczenia, wykaz wykonanych usług

oraz rekomendacje.

10.33 Dnia 12 grudnia 2017 postępowanie zostało unieważnione ponieważ

złożone oferty przekraczają zaplanowaną w budżecie na 2018r. kwotę,

10.34 Dnia 13 grudnia 2017 opublikowano na stronie BlP1” kolejne zamówienie na usługi

rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Żabia Wola z terminem składania ofert do 19 grudnia

http://www.hipj.abiawoIa.akccssnct.net/index.plip?joh=wi,ididg=5id= 61x=1y=86n.Jd=3687
„ Zwrac,uiiy uwagę, iż CeiryilIśat ISO 90ł) I zrisnił ziktualiziiw,iiiy ty uku 2(115 (titrzyuał nunierację
9001:2015), nulunast puprzednia wersja Certyfik,tu (9001:2008) miała niaksymnalną ważiIuNć do
września 2018
412* 13.685 zł
1tl24 13.236 zł
17 ittp://www.hip.zahiawula.akccssnet.iict/index.plip”job=wiadidg,=5Stid=1 1 64x= j y=H6uid=3697
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2017. Opublikowane zamówienie zostało uzupełnione w stosunku do ogłoszenia z 5 grudnia 2017

poprzez rozszerzenie zakresu punktu 7 Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz świadczeń

lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu” o ppkt. 1.6

Wykonawcy posiadający Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 90012008 w

zakresie usług rehabilitacji leczniczej, z zakresu fizykot rapu i masażu lub dokument

równoważny”.

10.35 W porównaniu z poprzednim zamówieniem 15 grudniu 2017, w zamówieniu z 13 grudnia 2017,

wymaganie dotyczące Certyfikatu ISO 9001:2008 zmieniono w taki sposób, że złożenie

certyfikatu wraz z oferlą stało się wymogiem formalnym niezbędnym do dopuszczenia oferty do

ocery.

10.36 Dnia 19 grudnia 2017 wpłynęły dwie oferty: od CR0 oraz CRiL. CRD wyceniło wskazany koszyk

usług na kwotę 10674 zł (128.08 zł rocznie), natomiast CRiL na kwolę 12.051 zł (144621,60 zł

rocznie). CR0 wskazało w tej orercie ceno niższą o 70% w stosunku do pierwotnej oferty dla 11

z 17 rodzajów usług (obniżka z 5zł do 1,50 zł).

10.37 Tego samego dnia ohyrwu oferentów: —

podanie o wgląd do ofert złożonych w ramach powyższego

postępowania.

10.38 Zgodnie z dokumentem z dnia 18 grudnia 2017 obydwa podania zostały pozytywnie rozpatrzone

przez Zofię Owczarek (Sekretarz Gminy, 20) ze wskazaniem terminu oględzin na 20 grudnia

201 Są.

10.39 Dodatkowo, dnia iS grudnia 2017 „ CRiL do uzupełnienia dokumentów wymaganych

w pkt 7 ppk.1 .4 i 1.6 ogłoszenia o zamówieniu19, czyli odpowiednio potwierdzenia wykonywania

usług rehabilitacji leczniczej dla co najmniej 50 osób miesięcznie oraz potwierdzenia posiadania

Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2008.

10.40 Zwracamy uwagę że ORD złożyło:

• w zakresie pkt 7 ppkt 1.4 — rekomendację wystawionę;

• w zakresie pkt 7 ppkt 1.6 — certyfikat ISO 9001 -2008 wystawiony 14 kwietnia 2017.

10.41 Dnia 20 grudnia 2017w odpowiedzi na powyższe pismo CRiL:

• odnośnie pkt 7 ppkt 1.4 — zwróciło się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia nowego

dokumentu do 21 grudnia 2017;

• odnośnie pkt 7 ppkt 1.6 — tiznalo za wystarczające przesIane w ofercie zaświadczenie z

Clinica Medica Żabia Wola o wysokiej jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych.

1042 Tego samego dnia zgodę na przedłużenie terminu (dot. pkt 7 ppkt 1 .4). Jednocześnie

r — na powyższą argumentację CRiL (doL pkt 7 ppkt 1.5), iż za dokument

równoważny uważa się zaświadczenio podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

potwierdającego, że wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia

usług będących przedmiotem zamówienia.”

Jak rozumiemy, we wskazanej dacie jest błąd (ogledziny miały mieć mieisre w ruku 2017 nie 20 tO)
Ptsmu ni Rl)G.2 71.1.2017

53



Raport
Przegląd wybranych kwestii w Gminie Żabia Wola

10.43 Dnia 21 grudnia 2017 CRiL przekazało drogą elektroniczną nowy dokument z referencjami

wystawionymi przez Przychodnię Lekarską „Clinica Medica” z Żabiej Woli potwierdzającymi

wykonanie przez CRiL na rzecz „Clinica Medica” usługi rehabilitacji leczniczej, fizykoterapii.

kinezyterapii i masażu z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

10.44 Dnia 27 grudnia 2017 do CRiL zostało wysłane Zawiadomienie O

wykluczeniu i odrzuceniu oferty z uwagi na niezłożenie przez CRiL wymaganego w zamówieniu

dokumentu (pkt 7 ppkt 16).

1045 Dnia 27 grudnia 2017 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

potwierdzające wybór CRD (wskazujące dwóch oferentów biorących udział w postępowaniu).

10.46 Dnia 29 grudnia 2017 została podpisana umowa pomiędzy Gminą a CRD. Wynagrodzenie dla

CRD (za każdy miesiąc) miało być ustalane na podstawie zestawień wykonanych usług

rehabilitacyjnych, z zastrzeżeniem że łączna (roczna) wartość usług nie będzie przekraczać

kwoty 128.088 zł.

1047 Dnia 4 stycznia 2018 opublikowano na stronie BlP podpisane przez ZO Zawiadomienie o

wyborze oferty najkorzystniejszej potwierdzające wybór CRD (wskazany jako jedyny oferent).

10.48 Dnia 4 października 2018 został podpisany aneks zwiększający łączną (roczną) maksymalną

wartość świadczonych usług do poziomu 150.000 zł.

10.49 Na podstawie zapisów księgowych ustaliliśmy, że CRD w ramach powyższej umowy wystawiło

12 comiesięcznych faktur na łączną kwotę 149.99050 zł.

10.50 Tabela poniżej przedstawia podsumowanie łącznego kosztu usług rehabilitacyjnych w latach

2015-2018

Tabela 10.1; Podsumowanie kosztu usług rehabilitacyjnych w latach 2015-2018

2015 2016 2017 2018

Rocznie (zł) llj.283 98.785 159.420 149.990

Średniorniesięcznie (zł) 9274 8fl80 13285 12.499

Zmiana r/r (zł) - 12.503 60.b35 -9.430

Zmiana r/r (%) . -11% 1 61% -6%.

Wyjaśnienia Urzędu

10.51 Certyfikat ISO był dokumentem żądanym w pierwszym postępowaniu z dnia 5 grudnia 2017,

Dokument taki należało przedstawić do wglądu przed podpisaniem umowy z wybranym

Wykonawcą — mówi o tym zapis działu 11 pkt. 9 SIWZ z dnia 5 grudnia 2017. W drugim

postępowaniu z dnia 13 grudnia 2017 zapis dotyczący ISO został przeniesiony do działu 7

„Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających

spełnienie warunków udziału W postępowaniu ppkt.1 .6. W związku z powyższym wymogi nie

zostały zaostrzone. Przeniesienie zapisu o certyfikacie ISO z dokumentów żądanych przed

podpisaniem umowy (pierwsze postępowanie) do warunków udziału w postępowanu wyniknęlo

z potrzeby zagwarantowania jak najwyższej jakości świadczonych usług, co potwierdza żądany
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dokument ISO. Wymogów w postępowaniu nr II nie zaostrzono, Certyfikat ISO był wymagany w

obydwu postępowaniach, z tym że zmieniono tylko kolejność przedstawienia tego dokumentu.

w związku z powyższym przeniesienie zapisu

dotyczącego ISO z działu 11 pkt. 9 SIWZ z dnia 5 grudnia 2017 do działu 7 ppkt.1 .6 w drugim

postępowaniu z dnia 13 grudnia 2017 było decyzją Wskazany nr

certyfikatu ISO 9001:20GB był dokumentem ważnym do września 2018 dla tego na dzień

tworzenia SIWZ był dokumentem aktualnym.

10.52 Zgodnie z analizą wykonanych zabiegów oraz ilością przyjętych pacjentów w roku 2017

wskazano zapotrzebowanie na ilość usług w 2018. Analizowano ilość wykonanych usług w 2018

zgodnie z zawartą umową nr 2/2017 z 29 grudnia 2017 w celu zawarcia aneksu. Ilość

wykonanych usług zawartych w umowie ukazała się niewystarczająca do zapotrzebowania na te

usługi w 2018. ilość pacjentów, którzy chcieli skorzystać z rehabilitacji przewyższyła zakładaną

ilość usług w zamówieniu. W związku z powyższym zoslała podjęta decyzja o zwiększeniu ilości

usług do kwoty zarezerwowanej w budżecie na ten cel (do kwoty 150.000,00 zł) z myślą o

mieszkańcach naszej Gminy dla których komiortem jest korzystanie z punktu rehabilitacyjnego

położonego najbliżej ich miejsca zamieszkania.

Usługi stomatologiczne — wynajem lokalu

10.53 Na podstawio otrzymanych dokumentów rozumiemy, że Gabinet Stomatologczny

(Gabinet Stomatologiczny) wynajmuje lokal usługowy wraz z częścią wspólną w

budynku należącym do Gminy na podstawie umowy z 29 stycznia 2004 wraz z póżniejszymi

aneksami.

10.54 Powyższa umowa oraz wszystkie kolejne aneksy zostały podpisane —

10,55 Umowa zakładała wynajem pomieszczenia do wyłącznego korzystania (18m2) oraz części (9%)

powierzchni wspólnej o łącznej powierzchni 104rn2. Łączna powierzchnia najmu wynosiła

27m2.51 Stawkę czynszu ustalono na poziomie lOzI/m2 netto (łącznie 270 zi netto) powiększoną

o opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych, zimną wodę, centralne ogrzewanie, Umowa

najmu zakładała 35-miesięczny okres najmu (do 31 grudnia 2006).

10.56 Do powyższej umowy podpisano 12 aneksów dotyczących: przedłużena okresu najmu (sześć

aneksów), zmiany stawki czynszu (dwa aneksy), zmiany powierzchni wynajmowanej (dwa

aneksy) oraz pozostałych drobnych zmian (dwa aneksy).

10.57 Aneksy przedłużające okres najmu zawarto.

• Dnia 29 grudnia 2006 na okres 36 miesięcy tj. od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2009;

• Dnia 5 stycznia 2010 na okres 48 miesięcy tj. od 5 stycznia 2010 do 31 grudnia 2013:

• Dnia 1 stycznia 2014 na okres 36 miesięcy tj. od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2016;

„U Na liod tawie Aneksu nr 7 z dnia 5 stycznLi 20 12 do tlniuwy najmu z dnia 29 stycznia 20 4 rozumiemy,
że Gabinet Stomatologiczny znitienit nazwę rejestrową na Gabinet
Sto ni atol og iriny

tSm2 t 9W HtJ1m2 tdin2 t 9n1 .7 ii2.
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• Dnia 30 grudnia 2016 na okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017;

• Dnia 29 grudnia 2017 na okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018;

• Dnia 15 listopada 2018 na okres 24 miesięcy tj. od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020.

10.58 Zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 2 listopada 2007, Gabinet Stomatologiczny wynajmuje lokal o

powierzchni 18rn2 oraz część wspólną o powierzchni 12m2 — metraże te nie zostały później

zmienione do chwili obecnej.

10.59 Zgodnie zAneksem nrb zdnia 30 grudnia 2011, stawka czynszu została podriiesionado poziomu

1513 złim2 — stawka ta nie została później zmieniona do chwili obecnej.

10.60 Zgodnie z powyższymi aneksami łaczny miesięczny czynsz za wynajem lokalu od 1 stycznia 2012

wynosi 453.90 zł” netto.

Usługi pielęgniarskie — wynajem lokalu

10.61 Na podstawie otrzymanych dokumentów rozurnierTiy, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Pielęgniarstwa i Położnictwa Środowiskowo — Ambulatoryjnego Nadzieja53 („ NZOZ Nadzieja”)

wynajmuje lokal usługowy wraz z częścią wspólną w budynku należącym do Gminy na podstawie

umowy z 29 grudnia 2003 wraz z późniejszymi aneksami.

10.62 Powyższa umowa oraz wszystkie kolejne aneksy zostały podpisane

10.63 Urnowa zakładała wynajem porriieszczenia do wyłącznego korzystania (36m2) oraz części (17%)

powierzchni wspólnej o łącznej powierzchni 104m2. Łączna powierzchnia najmu wynosiła

54m2.4 Stawkę czynszu ustalono na poz.Lomie 8zł/m2 netto (łącznie 432 zł netto) powiększoną

o opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych, zimną wodę, centralne ogrzewanie. Umowa

najmu zakładała 35-miesięczny okres najmu (do 31 listopada 2006).

10.64 Do powyższej umowy podpisano 14 aneksów dotyczących: przedłużenia okresu najmu (dziewięć

aneksów), zmiany stawki czynszu (dwa aneksy), zmiany powierzchni wynajmowanej (trzy

aneksy) oraz pozostałych drobnych zmian (dwa aneksy).

10.65 Aneksy przedłużające okres najmu zawarto:

• Dnia 19 kwietnia 2005 na okres 48 miesięcy tj. od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2007;

• Dnia 2 stycznia 2008 na okres 15 miesięcy tj. od 1 stycznia 2008 do 30 marca 2009:

• Dnia 30 marca 2009 na okres 48 miesięcy tj. od 31 marca 2009 do 30 marca 2013;

• Dnia 30 listopada 2012 na okres 24 miesięcy tj. od 31 marca 2013 do 30 marca 2015:

• Dnia 31 marca 2015 na okres 12 mies:ęcy tj. od 31 marca 2015 do 30 marca 2010:

• Dnia 31 marca 2016 na okres 12 miesięcy tj. od 31 marca 2016 do 30 marca 2017;

• Dnia 6 lutego 2017 na okres 9 miesięcy tj. od 26 marca do 31 grudnia 2017:

• Dnia 20 grudnia 2017 na okres 12 miesięcy tj. od I stycznia do 31 grudnia 2016;

52 Kwora nie uwzględnia opłaty za wywóz ilietzyslosci plyixriych i stałych, zinuij wodi;. centralne
ogrż.ewaiiie.

Na podsLawic Aneksu ni Y z dnia 3 uarua 2014 dn tJinowy najmu z dnia 29 grudnia 200% rozumiemy, że
N7.OZ Nadzieja zmienił nazwę rejestrową na Pielęgniarsko Położnicza Spółka Cywilna „„Nadzieja”
51 18m2 + 9%*i 04m2 = lSin2 ÷ 9rn2 = 27 ni2
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• Dnia 15 listopada 2018 na okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019.

10.66 Zgodnie z Aneksem nr 4 z dnia 12 września 2009, NZOZ Nadzieja wynajmuje lokal o powierzchni

11 m2 oraz część wspólną o powierzchni 8m2 — metraż ten nie został zmieniony do chwili obecnej.

10.67 Zgodnie z Aneksem nr 6 z dnia 30 grudnia 2011) stawka czynszu została podniesiona do poziomu

12,10 zł/m2 — stawka ta nie została zmieniona do chwili obecnej.

10.68 Zgodnie z powyższymi aneksami łączny miesięczny czynsz za wynajem lokalu od I stycznia 2012

wynosi 228,00 zł55 netto.

Usługi opieki medycznej — wynajem lokalu

10.69 Na podstawie otrzymanych dokumentów rozumiemy, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Medycna Rodzinna (NZOZ Medycyna rodzinna) wynajmuje lokal uslugowy wraz z częścią

wspólną w budynku należącym do Gminy na podstawie urnowy z 29 stycznia 2004 wraz z

późniejszymi aneksami.

10.70 Powyższa umowa oraz wszystkie kolejne aneksy zostały podpisane

10.71 Umowa zakładala wynajem pomieszczenia do wylącznego korzystania (113m2) oraz części

(54%) powierzchni wspólnej o łącznej powierzchni 104m2. Łączna powierzchnia najmu wynosiła

169m2.56 Stawkę czynszu ustalono na poziomie lOzł/m2 netto (łącznie 1.690 zł netto)

powiększoną o opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych, zimną wodę, centralne

ogrzewanie. UITwwa najmu zakładała 35-miesięczny okres najmu (do 31 grudnia 2006).

10.72 Do powyższej umowy podpisano 16 aneksów dotyczących: przedłużenia okresu najmu (11

aneksów), zmiany stawki czynszu (dwa aneksy), zmiany powierzchni wynajmowanej (trzy

aneksy) oraz pozostałych drobnych zniian (dwa aneksy).

10.73 Aneksy przedłużające okres najniu zawarto

• Dnia 19 kwietnia 2005 na okres 48 miesięcy tj. od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2007;

• Dnia 1 sierpnia 2007 na okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia 2008 do 30 marca 2009;

• Dnia 31 grudnia 2008 na okres 24 miesięcy tj. od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2010;

• Dnia 31 grudnia 2010 na okres 24 miesięcy tj. od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012;

• Dnia 30 listopada 2012 na okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013;

• Dnia 30 grudnia 2013 na okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014;

• Dnia 4 listopada 2014 na okres 12 miesięcy tj. od I stycznia do 31 grudnia 2015;

• Dnia 3 listopada 2015 na okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016;

• Dnia 22 listopada 2016 na okres 12 rniesięcytj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017;

• Dnia 29 grudnia 2017 na okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018;

• Dnia 15 listopada 2018 na okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019:

Kwota nie uwzględnia opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stalycli, zimną wodę, ceritraliie
ogrzewanie.
„ 113m2 + 54%t304m2 = 3 13m2 ± 55m2 = Ł69 ni2.
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10.74 Zgodnie z Aneksem nr 5 z dnia 12 grudnia 2008, NZOZ Modycyna Rodzinna wynajmuje lokal o

powierzchni 81 m2 oraz część wspólną o powierzchni 56m2 -. metraż ten nie został zmieniony do

chwili obecnej.

10.75 Zgodnie z Aneksem nr 8 z dnia 30 listopada 2011, stawka czynszu została podniesiona do

poziomu 1513 złlm2 — stawka ta nie została zmieniona do chwili obecnej.

10.76 Zgodnie z powyższymi aneksami łączny miesięczny czynsz za wynajem lokalu od 1 grudnia 2012

wynosił 2072,81 zł57.

Podsumowanie

10.77 Zgodnie zuchwałą Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017, Gmina nie przeprowadzała przetargów

na wynajem lokali w budynku gminnego Ośrodka Zdrowia dla podmiotów świadczących uslugi

medyczne.

10.78 Umowa na wynajem lokalu dla usług rehabilitacyjnych została podpisana dnia 18 października

2018 na okres 3-letni! mimo że postępowania na wyłonienie dostawcy usług

rehabilitacyjnych przeprowadzane były w cyklu rocznym i umowa z ORD, bieżącym dostawcą

kończyia się z dniem 31 grudnia 2018. Umowy na wyrajem lokalu dla pozostałych usług

(stomatologiczne, pielęgniarskie, opieka medyczna) zostaly podpisane W latach 2003-2004. a

następnie były przedłużane aneksami na okresy od 1 do 4 lat, przy czym w dniu 15 listopada

2018 aneksy przedłużające te umowy na kolejne okresy.

10.79 W postępowaniu na Lisiugi rehabilitacyjne na 2017 kwota zamówienia została zwiększona 061°/D

w stosunku do kosztów poniesionych w 2016, co miało przekładać się na wzrost liczby zabiegów

o 96%. Rozumiemy! że wzrost szacowanej liczby usług podyktowany był prośbami ze strony

mieszkańców Gminy. W postępowaniu została złożona jedna oferta (ORD). Ustaliliśmy ponadto,

że wszystkie faktury wystawione przez ORD w roku 2017 opiewały na taką samą kwotę tj. 13.285

zł, a dla każdej faktury wykazano identyczny zakres świadczonych usług w danym miesiącLi.

Zwracamy uwagę! iż przeprowadzenie wszystkich zabiegów wymagało łącznie 282 godzin!

podczas gdy wskazane w umow;e godziny pracy wskazują na maksymalny czas pracy w miesiącu

W łączniej liczbie ok. 138 godzin! co wyrriaga świadczenia usług bez przerwy jednocześnie w

dwóch równoległych procesach.

10.80 W odniesieniu do usług rehabilitacnych W 2018, pierwsze postępowanie na te usługi zostało

unieważnione przez Urząd. Unieważnienie zostało uzasadnione faktem, iż złożone oferty

przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie na 2018 (150.000 zł), przy czym oferta ORD

przekraczała zaplanowaną kwotę o 95%! natomiast oferta ORiL o 63%. Dlatego ogłoszone

zostało kolejne postępowanie, w którym ORD wyceniło wskazany koszyk usług na kwotę 128.088

zł rocznie, natomiast CRiL na kwotę 144.621,60 zł rocznie. ORD wskazało w swojej ofercie cenę

niższą o 70% w stosunku do pierwotnej oferty z pierwszego postępowania dla 11 z 17 rodzajów

usług. Dodatkowo w obu postepowanaoh na 2018 rozszerzono w stosunku do 2017 zakres

Kwota nie nwzglednia opłaty a wywóz nieczystości płynnych stałych, iimn; W(ILIĘ. tentmalne
ogm%ewanie.
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wymaganych dokumentów o Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2008

lub dokument równoważny: w pierwszym postępowaniu certyfikat był wymagany do okazania po

wyborze najkorzystniejszej oferty, natomiast w drugim postępowaniu jako dokument wymagany

wraz ze złożoną ofertą jeszcze przed rozstrzygnięciem postępowania.

10.81 W październiku 2018 zosiał podpisany aneks zwiększający łączną (roczną) maksymalną wartość

świadczonych przez CRD usług do poziomu 150.000 zł.

10.82 Rekomendujemy przeprowadzenie analizy faktur i dokumentacji potwierdzającej wykonanie

przez CRD wskazanych usług w latach 2017-2018 oraz wprowadzenie efektywnego systemu

kontrolnego na rok 2019.
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11. Kontrole przeprowadzone przez audyt wewnętrzny Urzędu

Wprowadzenie

11.1 W niniejszym rozdziale przedstawiamy nasze ustalenia komentarze w odniesieniu do kontroli

przeprowadzonych przez audyt wewnętrzny Urzędu wIatach 2017-2018.

Nasze ustalenia

Plan Audytu 2017

11.2 Zarządzeniem nr 7/2017 z dnia 3 stycznia 2017w Gminie wprowadzono plan audytu

wewnętrznego na 2017.

11.3 Audyt zostal zaplanowany

11.4 W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka audytor zidentyfikowal 12 obszarów ryzyka, będących

przedmiotem audytu wewnętrznego. Obszarami charakteryzującymi się najwyższym poziomem

ryzyka wskazano: Bezpieczeństwo informacji i systemy teleinformatyczne” oraz System kontroli

zarądczej”.

11.5 W ramach audytu zaplanowano wykonanie dwóch zadań zapewniających:

• Ocena procesów tworzenia i stosowania wewnętrznych regulacji w Urzędzie Gminy w

obszarze Funkcjonowanie Urzędu Gminy” (średni poziom ryzyka) w terminie od stycznia do

kwietnia 2017;

• Funkcjonowanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji w obszarze Bezpieczeństwo

informacji, systemy teleinformatyczne (wysoki poziom ryzyka) w terminie od maja do

września 2017.

11.6 W planie audytu na 2017 wskazano również obszary, które powinny zostać objęte badaniem w

kolejnych latach 2018-2022. Na rok 2018 wskazano obszary: Pomoc spoleczna” (średni poziom

ryzyka), System kontroli zarządczej” wysoki poziom ryzyka) oraz ponownie Bezpieczeństwo

informacji i systemy teleinformatyczne” (wysoki poziom ryzyka).

Sprawozdania z Audytu 2017

Ocena procesów tworzenia i stosowania wewrietrznych requlaci w Urzędzie

11.7 Na podstawie Sprawozdania z zadania audytowego nr 1/2017/Z: Ocena procesów tworzenia i

stosowania wewnętrznych regulacji w Urzędzie Gminy Żabia Wola” z dnia 9 maja 2017

rozumiemy, że celem zadania byla ocena procesów tworzenia i stosowania wewnętrznych

regulacji w Urzędzie.

11.8 Zakresem przedmiotowym objęto tworzenie i stosowanie wewnętrznych regulacji, m.in.

dotyczących organizacji pracy czy struktury urzędu. W ramach oceny procesów stosowania

regulacji, badaniem objęto dokumentację slużbową.
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11.9 W wyniku przeprowadzonego audytu iż funkcjonujący obecnie system tworzenia

regulacji wewnętrznych jest zaprojektowany w sposób adekwatny! w tym zgodnie z

obowiązującymi przepisami powszechnymi”. Ponadto! audytor skonkludował, że badane

procesy wykazują się wydajnością i zapewniają skuteczną realizację celów, dla jakich zostały

utworzone. Obecnie działające mechanizmy kontrolne, pomimo ich rozproszenia w wielu

regulacjach stanowią skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem. System komunikacji i in5ormacji

funkcjonuje w sposób skuteczny zarówno ponowo (kierownictwo-pracownicy) jak i poziomo

(pracownicy). W urzędzio zapewnione jest skuteczne montorowanie procesów tworzenia i

stosowania regulacji wewnętrznych”. W sprawozdaniu nie sformułowano rekomendacji i zaleceń.

Funkcionowanie systemu bezoieczeństwa informacii w Urzedzie

11.10 Na podstawie Sprawozdania z zadania audytowego nr 212017/Z: Funkcjonowanie systemu

bezpieczeństwa informacji w Urzędzie CrT)iny Żabia Wola” z dnia 3 października 2017 rozumiemy,

że celem zadania była ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

w urzędzie, w oparciu o kryterium zgodności z odpowiednimi przepisami.

11.11 Zakresem przedmiotowym objęto ocenę stopnia realizacji i egzekwowania kilkunastu działań,

m.in.: zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych, zapewnienia szkolenia osób czy

zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących

odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji.

11.12W wyniku oceny ryzyka i ustaleń faktycznych audytor wydal:

• trzy zalecenia dotyczące aktualizacji wewnętrznych regulaminów i instrukcji oraz

przeprowadzania okresowych kontroh systemów;

• dwie rekomendacje dotyczące zmiany formy przekazywania zleceń przyznawania lub

odbioru upoważnień oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

11,13 W wyniku przeprowadzonego audytu m.in.. iż procesy związane z

funkcjonowaniem systemu bezpeczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Zabma Wola (...) są

realizowane prawidlowo, mogą zaistnieć jedynie potrzeby wprowadzenia ewentualnych

usprawnień”, oraz że funkcjonujący obecnie system jest zaprojektowany w sposób adekwatny,

zgodnie z obowiązującymi przepisarru. Istnieje jednak potrzeba dokonania stosownych zmian w

regulacjach wewnętrznych”.

Plan Audytu 2018

11.14 Zarządzeniem nr 81/2017 z dnia 19 grudnia 2017 wprowadzono plan audytu

wewnętrznego w Gminie na rok 2018.

11.15 Audyt został zaplanowany

11.16 W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka audytor zidontylikowal 12 obszarów ryzyka, będących

przedmiotem audytu wewnętrznego. Obszarami charakteryzującymi się najwyższym poziomem

ryzyka wskazano: Bezpieczeństwo informacji i systemy teleinformatyczne” oraz System kontroli

zarząd czej”.

11.17 Zaplanowano wykonanie trzech zadań zapewniajacych:
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• Ocena organizacji i funkqonowania Domu Kultury w Żabiej Woli w obszarze Kultura

(średni poziom ryzyka) w terminie styczeń — marzec 2018;

• Ocena procesów gospocarowania odpadami w Gminie w obszarze Ochrona środowiska,

rolnictwo” (średni poziom ryzyka) wterminie kwiecień — czerwiec 2018;

• Funkcjonowanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji w związku z wejściem w życie R000

w obszarze Bezpieczeństwo informacji, systemy teleinformatyczne” (wysoki poziom

ryzyka) w terminie listopad — grudzień 2018.

1118 Zaplanowano także wykonanie dwóch czynności doradczych

• Efektywność i skuteczność przepływu informacji w Urzędzie a i w jednostkach

organizacyjnych Gminy w obszarze System kontroli zarządczej” (wysoki poziom ryzyka)

w lipcu 2018;

• Ocena poziomu jakości obsługi petentów w Urzędzie y obszarze Funkcjonowanie

urzędu (wysoki poziom ryzyka) w sierpniu 2018.

11.19 Ponadto, zaplanowano wykonanne jednej czynności sprawdzającej dotyczącej funkcjonowania

systemu bezpieczeństwa informacji — stan realizacji zaleceń i rekomendacji w obszarze

Bezpieczeństwo informacji, Systemy teleinlormatyczne” (wysoki poziom ryzyka) we wrześniu

2018.

11.20W planie audytu 2018 wskazano również obszary, które powinny zostać objęte badaniem w

kolejnych latach 2019-2023. Na rok 2019 wskazano obszary: Pomoc społeczna” (średni poziom

ryzyka) „ Zamówienia publiczne i inwestycje” (średni poziom ryzyka) oraz ponownie

Bezpieczeństwo informacji i systemy teleinformatyczne” (wysoki poziom ryzyka).

Sprawozdania z audytu 2018

Qaą Domu <ujfyyŁZabicJ Woli oraz Gminnej Biblioteki

Publicznei w Zabjęj,,,Woh

11.21 Na podstawie Sprawozdania z zadania aLidytowego nr 1/201 B/t Ocena organizacji i

funkcjonowania Domu Kultury w Żabiej Woli oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli•” z

dnia 29 maja 2018 rozumiemy, że celem zadania była ocena procesów funkcjonowania gminnych

instytucji kultury w wybranych pięciu obszarach, m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi czy też

realizacji planu finansowego.

11.22 W wyniku przeprowadzonego audytu „ iż „W odniesieniu do badanych obszarów

audytor stwierdził jedynie drobne uchybienia”. Audytor wymienił sześć obszarów uchybień, które

dotyczyly braków formalnych w regulaminach, kwestii przeprowadzania okresowych analiz ryzyka

czy też przeglądu i dostosowania odpowiednich regulacji wewnętrznych. Do kwestii tych audytor

sformułowal odpowiednie zalecenia.

Ocena procesów gospodarowania odpadami w Gminie

11,23 Na podstawie Sprawozdania z zadania audytowego nr 2/2018/Z: Ocena procesów

gospodarowania odpadami w Gminie Żabia Wola” z dnia 2 sierpnia 2018 rozumiemy. że celem

zadania bylo dokonanie oceny procesów zwiazanych z gospodarką odpadami w oparciu o
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wybrane kryteria: zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, efektywności oraz

skuteczności.

11,24 Zakresem przedmiotowym objęto szereg obszarów, m.in.: skuteczność i e(ektywność

sprawowania nadzoru nad organizacją odbioru wywozu odpadów komunalnych na terenie

Gminy. aktualność baz danych zawartych w ewidencji właścicieli nieruchomości objętych

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, czy też rozliczenia miesięczne z firmami

odbierającymi odpady komunalne.

U.25 W wyniku przeprowadzonego audytu, audytor stwierdził m.in., iż obecnie funkcjonujący system

gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia realizację celów w sposób efektywny i

zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak potrzebne jest podjęcie działań zmierzających do

utworzenia stacjonarnego” PSZOK, poprzez działania we własnym zakresie lub w ramach

porozumienia z innymi gminami”. Ponadto, w sprawozdaniu audytor skonkludował, iż

przeprowadzony audyt pozwolił w znacznym stopniu potwierdzić, że:

• proces jest realizowany prawidłowo, gospodarowanie odpadami funkcjonuje w sposób

zgodny z przepisami — uwaga dotyczy braku stacjonarnego” punktu selektywnego

zbierania odpadów

• procedury zapewniają optymalne korzyści przy poniesionych nakładach,

• obecnie funkcjonujący system teleinformatyczny zapewne bieżące monitorowanie stanu

należności i terminowości ponoszenia opłat,

• funkcjonujące mechanizmy kontrolne zapewniają osiągnięcie celu w postaci objęcia

wszystkich mieszkańców gminy systemem gospodarowania odpadów przy racjonalnym

ponoszeniu kosztów, w tym personelu:

• obecnie funkcjonujący system gospodarki odpadami pozwała realizować cele związane z

uzyskiwaniem wymaganych poziomów odzyskiwania odpadów wybranych frakcji,

• urząd realizuje czynności organu egzekucyjnego, związane z dochodzeniem należności

publicznoprawnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami”.

11.26 Audytor stwierdził także, iż „w obecnym stanie faktycznym najpoważniejszym problemem obok

wysokości istniejących zaległości z tytułu nieuiszczenia przez mieszkańców opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest bez wątpienia brak stacjonarnego” punktu

selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy”.

11.27 W kwestii rozliczeń z firmami odbierajacych odpady komLinalne audytor stwierdził. m.in., iż

Podstawą wypłacenia comiesięcznego wynagrodzenia w formie ryczałtowej były pisemne

protokoły wykonania usług w okresie rozliczeniowym”, a także że w badanym okresie Jarper

sprawozdania w odpowiednich terminach. Audytor sprawdził również, że dane

zawarte w sprawozdaniach przekazywanych do Marszałka Województwa były zgodne zdanymi

pozyskanymi ze sprawozdań składanych przez Jarper oraz skontrolował kompletność danych

sprawozdania Jarper z dnia 27 lipca 2017 za I półrocze 2017.
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Funkcjonowanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji w związku z wejściem w życie RODO

1128 Na podstawie Sprawozdania z zadania audytowego nr 3/2018/Z: Funkcjonowanie Systemu

Bezpieczeństwa Informacji, w związku z wejściem w życie RODO” z dnia 20 grudnia 2018

rozumiemy, że celem zadania było dokonanie oceny procesów funkcjonowania Systemu

Bezpieczeństwa Informacji w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95kW/WE

11.29 Zakresem przedmiotowym objęto stan wdrożenia regulacji wewnętrznych oraz działania

faktyczne, pod katem ich zgodności z treścią art. 5—49 cytowanego Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.30 W wyniku przeprowadzonego audytu, audytor stwierdził, iż Mając na względzie specyfikę urzędu

(...) należy stwierdzić, że funkcjonujący obecnie system jest zaprojektowany w sposób

adekwatny, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Podsumowując należy stwierdzić, że obecnie

działające mechanizmy kontrolne. stanow;ą dostateczne narzędzie zarządzania ryzykiem, a

badane procesy wykazują się dostateczną wydajnością zapewniają realizację celów, dla jakich

zostały utworzone.”

Efektywność i skuteczność przepływu informacji w Urzedzie i w jednostkach organizacyjnych

Gminy

11.31 Na podstawie „$prawozdania z zadania audytowego nr 1/2018/D: Efektywność i skuteczność

przepłyu informacji w Urzędzie Gminy Żabia Wola iw jednostkach organizacyjnych Gminy Zabia

Wola” z dnia 16 pażdziernika 2018 rozumerny, że celem zadania była ocena procesów przepływu

informacji i komunikacji zarówno dla poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych jak i

dla całej administracji gminnej.

11.32 Zakresem przedmiotowym objęto rzeczywiste funkcjonowanie przepływu i obiegu informacji na

poziorTlie wybranych komórek organizacyjnych, na poziomie całego urzędu, jak i na poziomie

całej administracji gminnej, w oparciu o uzyskane wyniki badania ankietowego.

11.33 W wyniku przeprowadzonego audytu, audytor, nie stwierdził większych uchybień czy

nieprawidłowości. Audytor skonkludował, iż proces (...) jest realizowany prawidłowo i może

zaistnieć potrzeba wprowadzenia ewentualnych usprawnień.” zarekomendował wykonanie

dwóch działań zmierzających do usprawnienia procesów przepływu informacji i komunikacji, które

dotyczyły:

• dokonania analizy efektynośc obiegu informacji pod kątem możliwości wdrożenia

rozwiązań podnoszących efektywność działania systemu w postaci np. doprecyzowania

terminów obiegu informacji między jednostkami i komórkami organizacyjnymi”;

• umieszczenia w planie audytu 2019 zadania dotyczącego wybranych jednostek lub

komórek organizacyjnych, pod kątem kompleksowej oceny efektywności ich systemów

komunikacji i obiegu informacji.”
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Ocena poziomu jakości obsługi petentów w Urzędzie

11.34 Na podstawie Sprawozdania z zadania audytowego nr 2/201 81D: Ocena poziomu jakości obsługi

petentów w Urzędzie Gminy żabia Wola z dnia 16 października 2018 rozumiemy, że celem

zadania była ocena procesów obsługi klienta w Urzędzie.

11.35 Zakresem przedmiotowym objęto ocenę profesjonalizmu obsługi przez pracowników urzędu oraz

warunków obsługi klienta.

11.36 W wyniku przeprowadzonego audytu, audytor nie stwierdził większych uchybień czy

nieprawidłowości. Audytor zarekomendował wykonanie czterech działań zmierzających do

usprawnienia jakości obsługi. Działania te dotyczyły przedstawienia indywidualnych propozycji

zmian majacych na celu poprawę ergonomii, funkcjonalności i wyposażenia pomieszczeń.

rozważenia szkolenia pracowników, przeprowadzenia analizy potrzeb w zakresie godzin

urzędowania oraz rozważenie wprowadzenia badania ankietowego petentów.

Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa informacji — stan realizacji zaleceń i rekomendacji

11,37 Na podstawie Notatki z czynności sprawdzających, dotyczących stanu realizacji zaleceń i

rekomendacji z zadania nr 2/2017/Z: Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa inforrriacji W

Urzędzie Gminy Żabia Wola z dnia 16 października 2018 rozumiemy, że celem czynności

sprawdzającej była ocena stanu realizacji zaleceń i rekorriendacji wynikających z

przeprowadzonego zadania zapewniającego nr 212017/Z.

11.38 Zakres przedmiotowy czynności sprawdzającej obejmował sprawdzenie stanu realizacji trzech

zaleceń i dwóch rekomendacji sformułowanych w zadaniu zapewniającym nr 2J20171Z.

11.39 Ustalenia sprawdzające audytora przedstawiały się następująco:

Zalecenie nr 1 dotyczyło weryfikacji i dokonania stosownych zmian w Regulaminie Ochrony

Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w celu

wyeliminowania powtarzających się zapisów

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy

Żabia Wola stanowi wyciąg najistotniejszych zapisów zawartych Polityce Bezpieczeństwa

oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym („..) Regulamin stanowi zbiór

najważniejszych podstawowych zasad, z którymi powinien zapoznać się każdy pracownik

zatrudniony w Urzędzie (.„.)„ tym samym zbieżność niniejszych punktów odnoszących się

do zasad określonych również w Instrukcji Zarządzania Systemnarrii Informatycznymi jest

konieczna”. Audytor stwierdził, iż mając na względzie niniejsze wyjaśnienia podziela

stanowisko audytowanych przyjmując niniejsze uzasadnienie.” Zalecenie nie zostało

zatem wdrożone, a przyczyna braku wdrożenia została zaaprobowana przez audytora

* Zalecenie nr 2 dotyczyło przeprowadzania okresowych kontroli systemów

teleinformatycznych w oparciu o kryterium zgodności ich funkcjonowania z przyjętymi

regulacjami prawnymi, normami i standardami, W toku czynności sprawdzającej audytor

stwierdził, iż W wyniku poczynionych ustaleń faktycznych potwerdzono. że kontrola
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systemów teleinformatycznych jest wykonywana systematycznie przez Administratora

Systemów Informatycznych”.

Zalecenie nr 3 dotyczyło uregulowania w treści Instrukcji Zarządzania Systemami

Informatycznymi trybu przeprowsclzania i dokumentowania okresowych analiz utraty

integralności, dostępności lub poufności informacji. W toku czynności sprawdzającej

audytor ustalił, iż Zarządzeniem 90/2016 Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2018 r.

wprowadzono dokument o nazwie. Analiza poufności, integralności i rozliczalności

systemów informatycznych pod kątem zagrożeń i ryzyka” Na tej podstawie audytor

stwierdził, iż dokument zapewnia realizację obowiązków kierownictwa podmiotu

publicznego w zakresie dokumentowania i realizacji przeprowadzania analiz systemów

informatycznych.” Zwracamy uwagę. iż ww. dokument obowiązywa! już w momencie

wydawania Zalecenia nr 3 sforrTlułowanego w wyniku przeprowadzenia zadania

zapewniającego nr 2/2017/Z.

Rekomendacja nr 1 dotyczyła odejścia od ustnej formy przekazywania zlecenia, o której

mowa w pkt 9.1 InstrUkcji Zarządzania Systemem Informatycznym na rzecz pisemnego

zlecania przyznania lub odbioru upoważnień. W wyniku czynności sprawdzającej audytor

skonkludował, iż Przeprowadzone czynności sprawdzaqce potwierdziły przekazywanie

zlecenia przyznania lub odbiorU Lipoważnień przez pracownika ds. kadrowych W formie

pisemnej.”

Rekomendacja nr 2 dotyczyła powołania Adnunistratora Bezpieczeństwa Informacji w

urzędzie. W wyniku czynności sprawdzającej, audytor skonkludował, iż do dnia 24 maja

2018 r. nie powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Niniejszy stan wynikał ze

zmian regulacyjnych, jakie wchodziły w życie od 25 maja 2018 r. Począwszy od dnia 25

maja 2018 r. powołano w urzędzie Inspektora Ochrony Danych Osobowych. co potwierdza

zgodność realizacji rekomondacj; z (.„.) (RODO)”.

11.40 Podsumowując, audytor stwierdził, iż Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne. stwierdza

się prawidłowość wdrożenia skierowanych w zadaniu 2/2018JZ5a zaleceń i rekomendacji.”

Wyjaśnienia audytora

11.41 W odniesieniu do ustaleń w przedmioce czynności sprawdzających do zadania 2/2017/Z, stan

faktyczny braku wdrożenia został zaaprobowany przez audytora na podstawie stanowiska

w niniejszych przypadkach wskazano na ryzyka i

działania, które w ocenie audytora wymagały usprawnień, jednak pomimo tego, że audytor

wewnętrzny bierze aktywny udział w procesie zar..ądzania ryzykiem, jest kilka czynności. których

audytor wewnęlrzny powinien się wystrzegać. Należą do nich wszelkie działania, które

zarezerwowane są dla kadry zarządzającej, m.in. określanie akceptowalnego poziomu ryzyka. W

W ti”eśti N oL,itk i wystĘpLiji” tinta 30.1 2.2018, jednakże jest to błąd edycyj niy: Za rządzenie 90/201 6
wydano w dniu 30. 2,2016
9 W treści Notat ki występuje nr 2/201 8/Z, jednakże jest t n h ład edycyj Iw: zadanie inia In ritimer
2/201 7/Z
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niniejszym zadaniu uzgodniono termin realizacji czynności sprawdzających, podczas których

kierownictwo audytowanego przedstawo swoje stanowisko na temat realizacji wskazanych

zaleceń, podejmując ostateczną decyzję o akceptacji istniejącego stanu faktycznego

pozostawiając zapisy Polityki i Regulaminu. Kierownictwo, mając na względzie ustalenia i

wskazania audytu wewnętrznego zaakceptowalo stan faktyczny, co w ocenie audytora stanowiło

wystarczające uzasadnienie, ponieważ w przypadku akceptacji danego stanu faktycznego przez

kierownictwo audytor nie ma możliwości podejmowania dalszych działań usprawniających.

11.42 W odniesieniu do zalecenia nr 3, stwierdzono, że czynności analityczne realizowano w sposób

nieformalny „na bieżąco”, jednak nie były one dokumentowane, przedmiotowy dokument o

nazwie „Analiza poufności, integralności i rozliczalności systemów informatycznych pod kątem

zagrożeń i ryzyka” został przedłożony audytorowi przez kierownictwo dopiero w trakcie

dokonywania czynności sprawdzających w 2018 roku.

1143 Podsumowując zasadnym jest również wskazanie. Że

Zgodnie ze standardem audytu wewnętrznego nr 2060: Zarządzający audytem

wewnętrznym musi składać kierownictwu wyższego szczebla i radzie (brak takiego organu

w przypadku gminy) okresowe sprawozdania na temat celu działania audytu

wewnętrznego, uprawnień, odpowiedzialności, stopnia wykonania planu oraz zgodności z

Kodeksem etyki i Standardami. Sprawozdania muszą również obejmować zagadnienia

dotyczące systemu kontroli, lado organizacyjnego, znaczącego ryzyka, na jakie narażona

jest organizacja (w tym ryzyka oszustwa) oraz inne, których omówienia wymaga lub

oczekuje, które wymagają uwagi kierownictwa wyższego szczebla. Częstotliwość

składania i zawartość sprawozdań są ustalane w drodze dyskusji wspólnie przez

zarządzającego audytem wewnętrznym, kierownictwo wyższego szczebla. Częstotliwość

składania i zawartość sprawozdań zależą od istotności przekazywanych informacji oraz

pilności związanych z nimi działań, które ma podjąć kierownictwo wyższego szczebla.

Sprawozdania i inne informacje przekazywane przez zarządzającego audytem

wewnętrznym kierownictwu wyższego szczebla muszą zawierać informacje dotyczące

również odpowiedzi kierownictwa na ryzyko, które w ocenie zarządzającego audytem

wewnętrznym może być nie do zaakceptowania dla organizacji.

• Cytując natomiast standard 2500: Zarządzający audytem wewnętrznym musi stworzyć i

zapewnić działanie systemu monitorowania wyników audytu przekazanych kierownictwu.

Zarządzający audytem wewnętrznym musi ustanowić proces monitorowania realizacji

zaleceń i upewnić się. że decyzje kierownictwa zostały skutecznie wdrożone lub też

kierownictwom wyższego szczebla zaakceptowało ryzyko niepodejmowania działań.

• Zgodnie ze standardem 2600: Jeżeli zdaniem zarządzającego audytem wewnętrznym

kierownictwo przyjęło poziom ryzyka, który może być nie do zaakceptowania dla

organizacji, musi omówić te kwestie z kierownictwem wyższego szczebla. Jeżeli

zarządzający audytem wewnętrznym stwierdzi, że cecyzja nie została zmieruona, musi

przekazać sprawę radzie (w przypadku gminy brak jest takiego organu, ponieważ Rada

Gminy jest organem stanowiącym a nie wykonawczym). Identyfikacja ryzyka
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akceptowalnego dla kierownictwa może nastąpić w wyniku usług zapewniających lub

doradczych, monitorowania postępu działań podjętych przez kierownictwo w odpowiedzi

na poprzednie zadania lub irmych prac. Decyzja co do rozwiązań dotyczących ryzyka nie

należy do obowiązków zarządzającego audytem wewnętrznym.

Podsumowanie

11.44 W efekcie działania audytu wewnętrznego w Gminie w lalach 2017-2018 audytor nie stwierdził

istotnych uchybień i nieprawidłowości.

11.45 Po wykonaniu poszczególnych zadań audytowych, audytor wskazał szereg zaleceń i

rekomendacji, np. dostosowania regulaminów wewnętrznych do przepisów, aktualizacji

wewnętrznych regulaminów instrukcji, kwestii związanych z przeprowadzaniem okresowych

analiz związanych z wybranymi ryzykami czy też przeprowadzenia analiz efektywności.

11.46 W toku czynności sprawdzającej stopień realizacji zaleceń i rekomendacji sformułowanych w

zadaniu zapewniającym 2/2017/Z audytor stwierdził, iż wszystkie zalecenia i rekomendacje

zostały zrealizowane. Jednakże zwracamy uwagę, iż:

• Zalecenie nr 1 nie zostało wdrożone, na podstawie decyzji o akceptacji istniejącego

stanu faktycznego czyli pozostawieniu zapisów regulacji wewnętrznych Urzędu bez zmian.

• Zalecenie nr 3 zostało uznane za zrealizowane na podstawie identyfikacji dokumentu, który

istnial już y; momencie wydania zalecenia.

11.47W efekcie, powyższe zalecenia uznano de facto za bezzasadne, mimo iż w sprawozdaniu z

zadania zapewniającego 2/2017/Z widnieje zapis. iż audytor przeprowadził naradę zamykającą z

osobą reprezentującą audytowanego a także że „Audytowany odniósł się do

przedstawionych uwag i oceny funkcjonowania systemu; podzielone zostało stanowisko audytora

w przedmiocie zaleceń i rekomendacji”.
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12. Dofinansowanie dla sekcji unihokeja w szkole w Józefinie

Wprowadzenie

12.1 W niniejszym rozdziale przedstawiamy nasze ustalenia komentarze w odniesieniu do rozliczenia

dofinansowania udzielonego przez Urząd dla sekcji unihokeja w szkole w Józefinie.

Nasze ustalenia

Konkurs 2017

12.2 Dnia 8 grudnia 2016 Zarządzenie nr 71/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania

uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kLiltury fizycznej”.

Załącznikiem było ogłoszenie o otwarciu konkursu ofert, które wskazywało na następujące

parametry:

• Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji wskazanego celu: 15.000 ił;

• Okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2017;

• Składanie ofert zawierających wypełniony wzór° (Wzór”): do 29 grudnia 2016;

• Otwarcie ofert: 30 grudnia 2016.

12.3 Powyższy dokument zawierał również informację (pieczatke) o podaniu do publicznej

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach 8-29 grudnia 2016”.

12.4 Dnia 20 grudnia 2016 Zarządzenie Nr 77/2016 powołujące skiad komisji

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w powyższym konkursie. W skład komisji

wchodziły

12.5 Dnia 29 grudnia 2016 wpłynęła jedna oferta w ramach powyższego zamówienia. Oferentem był

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Józefina” („ULKS”). Do oferty ULKS załączył wymagane

ookumenty, w tym min. wypełniony Wzór, na podstawie którego rozumiemy m.in., że:

• w ULKS prowadzone były dwie sekcje sportowe: unihokej oraz kolarstwo;

• zajęcia prowadzone były cztery razy w tygodniu po cztery godziny (kolarstwo) oraz po dwie

godziny (unihokej);

• w sekcji unihokeja trenowało 52 zawodników, w sekcji kolarskiej 16 zawodników;

• ULKS realizował anaiog;czne zadaniaw latach 2008-2056.

12,6 Załączona kalkulacja przewidywanych kosztów na 2017 zakładała łączny koszt do poniesienia w

ramach dzialalności ULKS w wysokości 99.000 zł, na który skladały się następujące kwoty:

• 44.000 zł—• sekcja kolarska (przejazdy na zawody, ubezpieczenia, licencje, opiaty startowe,

przejazd na zgrupowania i treningi oraz inne koszty związane z udziałem w wyścigach):

„Zgodnie „t zaŁczn[kieni do rozporzqdzeni Ministra l<odiny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17
słeipnia 201(3(1 LcD. z 201 G n°”. 1300)
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• 47.000 zł — sekcja unihokeja (usługi transportowe, ubezpieczenia, wpisowe do rozgryek,

licencje oraz inne koszty związane z udziałem w rozgrywkach);

• 4.000 zł — sekcja kolarska (zakup sprzętu i części do rowerów):

• 4.000 zł — sekcja unihokeja (zakup sprzętu i części zamiennych).

12.7 We Wzorze wskazano również, iż ULKS planuje pokryć powyższy koszt z następujących źródeł:

• 15.000 zł— wnioskowana dotacja od Urzędu Gminy;

• 38000 zł — inne środki finansowe — rozumiemy, że są to środki zbierane przez ULKS w

ramach wpłat od uczestnikow (rodziców) oraz sponsorów.

• 46.000 zł — wkład osobowy — pozycja ta stanowi wycenę wynagrodzenia pracowników

(trenerów) ULKS na potrzeby składanego wniosku o dotację (rozumiemy, że jest to koszt

bezgotówkowy, tj. trenerzy w ULKS świadczą usługi w ranach woluntariatu i nie otrzymują

oni ekwiwalentów pieniężnych za wykonywaną pracę).

12.8 Procentowy udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 15,15%,

12.9 Do pracy w ramach opisanego zamówienia wyznaczono pracowników ULKS:

•

_______________

— sekcja kolarstwa:

•

___________

— sekcja unihokeja.

12.10 Do złożonej oferty ULKS załączył również sprawozdanie za rok 2016. Łączny koszt prowadzenia

działalności ULKS w roku 2016 wynosił 101.314 zł, na który składały się następujące pozycje:

• 46.192 zł — Lidział w zawodach i zgrupowaniach.

• 9122 zł— zakup sprzętu I strojów;

• 46000zł— prowadzenie treningów i opieka nad zawodnLkanir wczasie wyjazdów.

12.11 Łączny przychód prowadzenia działalności ULKS w roku 2016 wynosił 100.540 zł, na który

składały się następujące pozycje:

• 29.722 zł — Urząd Gminy;

• 11.320 zł — sponsorzy;

• 13.668 zł — koszty poniesione przez zawodników, dopłata do zgrupowania i zawodów;

• 46.000 zł — wkład osobowy trenera i instruktora.

12.12 Dodatkowo wskazano, iż różnicę w wysokości 774 zł pokryto z pieniędzy pozostałych z lat

ubiegłych.

12.13 Dnia 30 grudnia 2016 — ogłoszenie o rozstrzynięciu omawianego konkursu ofert i

przyznaniu kwoty 15.000 zł dla ULKS.

12.14 Powyższy dokument zawiera również, informację (pieczątkę) o podaniu do publicznej

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogoszeh w dniach od 30 grudnia 2016 do 16

stycznia 2017”.

12.15 Dnia 30 grudnia 2016 została podpisana Umowa o realizację zadania publicznego” pomiędzy

Gminą oraz ULKS, na podstawie której Gmina zleca ULKS realizację zadania publicznego pod

tułem”.,Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację zajęć

5375 godzin * 40 zł h rutlo (prowadzenie treningów) ± 700 godzi n * 35 zł ho Un (opieka podczas
Ę,II”JO/O\,Y i „/„L%W( (.16w)
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sportowo-wychowawczych dla dzieci młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka!! w

okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017. Na realizację zadania ULKS miał otrzymać od Gminy

środki w wysokości 15.000 zł. W urnowie ULKS zobowiązał się do przeznaczenia na realizację

wskazanego zadania dodatkowo 38.000 zł środków własnych oraz 46.000 zł w ramach wkładu

osobowego (wolontariatu).

12.16 W umowie przyjęto obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie

w wysokości nie większej niż 1515% z zastrzeżeniem, iż obowiązek ten uważa się za

zachowany. jeżeli procentowy udział dotacji (wskazany powyżej) w całkowitym koszcie nie

zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych.

12.17 Zgodnie z umową! ULKS zobowiązany był do prowadzenia! przechowywania i opisywania

dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją zadania! dotyczącej zarówno dotacji.

jak i innych środków finansowych.

12.16 Umowa została podpisana

12.19 Dnia 4 stycznia 2017 w piśrnieb2 z prośba o przekazanie kwoty 15.000 zł

na rachunek ULKS.

12.20 Dnia 30 stycznia 2018 do Urzędu Gminy wpłynęło Sprawozdanie z wykonania zadania

publicznego”. w którym opisana została działalność ULKS w roku 2017. Wskazano min. udział

43 osób z terenu gminy w zajęciach unihokeja oraz 12 zawodników w sekcji kolarskiej, a także

wymieniono 20 wyścigów kolarskich oraz 23 turnieje unihokeja. w których brali udział zawodnicy

ULKS. Wartości wykazane jako źródła finansowania były analogiczne jak w złożonej w konkursie

ofercie ULKS.

12.21 Do sprawozdania załączono zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania

publicznego na łączna, kwotę 15.86383 zł. Zestawienie zawierało 42 pozycje z okresu od 1

kwietnia 2017 do 24 października 2017 oraz wskazywałoL na oświadczenia o wykonaniu pracy

społecznej (zaangażowanie wkładu własnego w ramach wolontariatu).

12.22 W sprawozdaniu nie zidentyfikowaliśmy zeswwienia faktur (rachunków) na pozostałą część

wskazanego poniesionego kosztu w wysokości 37.163,17” zł

12.23 Sprawozdanie zostalo sprawdzone pod wzgledem rachunkowym i formalnym —

Rozliczenie dotacji zostało

zatwierdzone dnia 5 lutego 2018.

Konkurs 2018

12.24 W odniesieniu do 2018 przeprowadzono konkurs analogiczny do konkursu na 2017, w którym

została zlożcna jedna oferta. Wskazane w ofercie ULKS kluczowe kwoty dotyczące źródeł

finansowania łącznego kosztu w wysokości 99.000 zł były następujące:

62 Nr dokumeniu HR.521.%.20 16
W otrzymanych ttuktimenuch nie iidentylikuwałisiny wskazanych oswiadci.eń jedynie pobyicrclzciiic”

ich za I cze ni
61 t5.000 38.000 — 15.863,ł6 = 37.163,17 zł
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• 15.000 zł — wnioskowana dotacja od Urzędu Gminy:

• 38.000 zł — inne środki finansowe;

• 46.00065 zł — wkład osobowy.

12.25W porównaniu do roku 2017 konkurs na rok 2018 zakładał okres realizacji od 1 kwietnia do 31

grudnia 2018.

12.26W Sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego” dotyczącym roku 2018 wskazano m.in.

udział 58 osób z terenu gminy w zajęciach unihokeja oraz 12 zawodników w sekcji kolarskiej. a

także wymieniono 27 wyścigów kolarskich oraz 10 zawodów unihokeja, w których brali udział

zawodnicy ULKS. Wartości wykazane jako źródła finansowania były analogiczne jak w ziożonej

w konkursie ofercie ULKS.

12.27 Do sprawozdania załączono zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania

publicznego na łączną kwotę 15.008,91 zł Zestawienie zawierało 55 pozycji z okresu od 13 maja

2018 do 18 listopada 2018 oraz załączono podpisane przez pracowników ULKS oświadczenia o

wykonaniu pracy społecznet (zaangażowanie wkładu własnego w ramach wolontariatu) w

wysokości 46.000 zł”.

12.28 W sprawozdaniu nie zidentyfikowaliśmy zesiawienia faktur (rachunków) na pozostałą część

wskazanego poniesionego kosztu w wysokości 37.99l,09 zł

12.29 Ponadto zidentyfikowaliśmy zakupy sprzętu sportowego przez Urząd na łączną kwotę 5.270,51

zł (2017) oraz 21.366,79 zł, które jak rozumiemy zostały przekazane do ULKS. W związku z

powyższym oprócz kwoty dofinansowania (15.000 zł rocznie) Gmina poniosła ww. koszt w

ramach wsparcia ULKS.

Wyjaśnienia Urzędu

12.30 Do UKLS w wyniku otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych (w

postępowaniu mimo zamieszczenia z 21-dniowym wyprzedzeniem informacji na stronie

internetowej gminy, w BIP-ie oraz na tablicach ogłoszeń wpłynęła tylko 1 oferta) przekazane

zostały dotacje w wysokości 15.000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu

przeciwdziolania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej pn. „Zapobieganie uzależiieniom i patologiom społecznym poprzez organizację

zajęć sportowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup

ryzyka.

12.31 Sprawozdania z ww. dotacji zostały złożone w terminie zgodnym z umową i obowiązującymi

przepisami prawa tj. 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, a następnie poddane kontroli

merytorycznej, rachunkowej i formalnej

12.32 Dotacje zostały rozliczone i zatwierdzone w 100% tj. w wysokości 15.000 zł.

537,5 gmłzin 40 Ił bi”utto (f)i”()Wa(iJciiie titningów) + 700 godzin 35zł brutto (upiek podczas
obo”,.uw i zawodów)
6620.000 zł instrtikwr Linih(ikc”ja uraz 26.000 zł trener kolarstwa

15.000 i 38.000 — ts.ouo,oi = 37,L)t,)1,0y zł
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12.33 Zarówno w sprawozdaniu za 2017, lak za 2018 r. w Części II Sprawozdanie z wykonania

wydatków UKLS w tabelach 1. Rozliczenie wydatków i 2. Rozliczenie ze względu na źródło

finansowania zadania publicznego wykazał wszystkie wydatki faktycznie poniesione na realizację

przedmiotowych zadań publicznych.

12.34 W tabeli nr 5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacja zadania publicznego

wykazane zostały jedynie wydatki ponesione ze środków finansowych pochodzących z

ud2ielonej dotacji, nie wykazano faktur i ratunków opłaconych z własnych środków finansowych

U KLS.

12.35 Realizacja zadań publicznych zlecanych organyaclom pozarzadowym była w poprzednich latach

przedmiotem kompleksowych kontroli prowadzonych w Urzędzie przez Regionalną Izbę

Obrachunkową (ostania kontrola przeprowadzona została w 2016 i dotyczyła okresu od dnia

I stycznia do dnia 31 grudnia 2015). W wyniku przeprowadzonych kontroli organ nadzoru nie

zgłaszał uwag ani zastrzeżeń do sposobu rozliczania dotacji.

12.36 Pragniemy również nadmienić, że nowe rozporządzenie określające wzory ofert i ramowych

umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sorawozdań z wykonania tych

zadań (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24

października 2018) nie pnzewidule konieczności uwzględniania w sprawozdaniu z realizacji

zadania publicznego zestawienia faktur (rachunków).

12.37 W związku z powyższym można uznać, że dotychczasowy sposób rozliczania i zatwierdzania

sprawozdań z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe był prawidłowy.

Podsumowanie

12.38 Dofinansowanie udzielone UŁKS przez Gminę stanowi 15% całości kosztów i 28%66 całości

środków pieniężnych, czyli 72% środków pienieżnych pokrywają rodzice i sponsorzy

zawodników.

12.39 Ustaliliśmy, że ULKS przedstawił rozliczenie wyłącznie na kwotę dofinansowania udzielonego

przez Gminę, czyli 15.000 zł (2017 i 2018), natomiast nie przedstawił rozliczenia pozostałych

środków finansowych w wysokości 37,163,17 zł (2017) oraz 37.991,09 zł (2018), co nie pozwala

na zrozumienie wydatkowania kwoty dofinansowania w kontekście działań ULKS, a także naszym

zdaniem jest niezgodne z Wzorem.

12.40 Celem zrozumienia wydatkowania zgromadzonych przez ULKS środków pieniężnych

rekomendujemy przeprowadzenie analizy faktur i rachunków dokumentujących całość kosztów

pokrytych tymi środkami pieniężniyr”w w atach 2017-2018.

15.000/53.000
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Załącznik 1.1 — Życiorys

Dariusz Cypcer
Wspólnik

Doświadczenie • Dariusz posiada ponad 2oictnie doświadczenie w doradztwie biznesowym. kierował lub

brał udział w ok. 200 projektów realizowanych dla wtaścicieli i kadry kerowniczej (zarządy,

rady nadzorcze) dużych i średnich przeds:ebiors:w.

• Przez ostatnich 15 lat Dariusz przeprowadził ponad 150 projektów w obszarze wyk”wania

i zapobiegania przestępslwom gospodarczym, pracując dla firm międzynarodowych, firm

podlegających amerykańskiej komisji papierów wartościowych (SEC) oraz polskiej KPWiG

oraz innych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki.

• Jego główne doświadczenw obejmuje śledztwa gospodarcze dotyczące szerokiego

spektrum nadużyć gosDodarczych. yą tym oszustw, sprzeniewierzenia maątku,

przestępczości komputerowej, korupcji i manipulacji wynikami nansowymi. Większość

korporacyjnych pro;ektów śledczych obejmowała nieetyczne / przestępcze działania

członków Zarządu i wyższego krownictwa spółek

• Kierował międzynarodowymi i wielokulturowymi zespołami śledczymi w Polsce wielu

innych krajach (np. Niemcy, Holandia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Rumunia, Mołdawia.

Czechy, wszystkie kraje bałtyckie).

• Realizcw”ai przeglacy kodeksów postępowania procedur i polityk, adekwatności syslemu

kontroli wewnetrznei, kwes[e niezależności. jczc.wości. etycznego postępowania.

• Uczeslniczył W prnekiarh wspierających spory handlowe, mediacje oraz polski i

niędzynarocc”Ny arbitraz.

• Posiada duże doświadczenie przy projektach typu due diligence w branżach takich jak

usługi finansowe, produkr:ja, dystrybucja oproqr mowania, motoryzacja, telekomunikacja,

nieruchomości i priyate eq u ty.

Kwalifikacje CFE — Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Certified Fraud Examiner)

zawodowe Stowarzyszenie Beglych ds. Przestepsiw i Nadużyr. Guspocarczych (ACFE), USA

Kwalifikacje księgowe: FCCA

Starszy członek bryty1skiego stowarzyszenia biegłych ksiegowych (ACCA). Wielka Brytania

Studia magisterskie

Handel Zagraniczny. Akaderriia Ekonomiczna w Krakowie

Organizacje Członek Komisji Rewizyjnej

branżowe Stowarzyszenie Biegiyci ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE), Oddział w

Polsce. 2008-2009

Wiceprezes Zarzdu

Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE). Oddział w

Polsce, 2005-2007

Lider

Forum Menedżerów Ryzyka (FMR), 2011-2012
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Załącznik 2.1 — Centrum Usług Wspólnych

• Na podstawie otrzymanego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych

CUW za lata 2017 i 2018 rozumiemy, że łączna wartość kosztów CUW wynosiła odpowiednio

3.830210,00 zł i 4.87754125 zł.

• Poniższa tabela przedstawia podsumowanie otrzymanego sprawozdania CUW:

zmiana zmianaNazwa 2018 2017
nr r!r%

zł zł zł %
Wspólna obsługa jednostek sarnorzaclu terytorialnego 726.800 622.454 104.346 17%
Przedszkola 2.1333.940 2 457.392 371i 540 15%
Dowożenie uczniów do szkół 510.000 455.000 55 000 12%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznei jednostki

300 000 2h9.000systetr.u oświaw 31.000 lOi
Pozostała nz.aianas 5C.b0i 25 366 18fl 437 1822%
Razem 4.677.541 3.830210 1.047.331 21%

• Największy udział w wydatkach CUW w 2018 (58°4) posiadały przedszkola, przy czym

największa kwota w sprawozdaniu dotyczy wydatków na przedszkola opisane jako Dotacja

podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę

prawną iriną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” z kwotą

wydatków w 2018w wysokości 2.208.500,00 zł.

• Pozostała działalność obejmowała:

• Zakup środków dydaktycznych i książek — 218.489,00 zł;

• Zakup usług pozostałych”— 208 136,59 zł,

• Wzrost kosztów w 20180 1.047.331.25 zł wynikał głównie ze wzrostu wydatków na:

• Pozostałą działalność — wzrost 0480.437,25 zł, w tym:

• Zakup środków dydaktycznych i książek — wzrost o 204 .464 .49 zł;

• Zakup usług pozostałych” — wzrost o208.136,59 zł:

• Przedszkola — wzrost o 376.547,73 zI:

• Wspólną obsługę jednostek samorządu terytoriałnego — wzrost o 104.346,27 zł.

• Wartość wydatków CUW na wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęte w pozycji Wspólna

obsługa jednostek samorządu terytorialnego”) wzrosła w 2018028% (97.461,53 zł) i wynosiła

441,853,22 zł,
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Załącznik 2.2 — Dokumentacja przeglądu

K Zakres Dokumenty

Dokurrientacja dotyczaca sprzedaży
Akty notarialno operaty szacunkowe.

n_er ud_i oni osci_Gminy

Plany zacosportarowania pt zestrzennego
Dokurieritacja oolyciaca zalwerdzeriia -

2 - wrazi dokurneritacą ziodłową dla
Planow Zagospodarowania Przestrzennenu.

„- wybranych obszarow.

Dokumentacja przetargowa i realizacyjna

dotycząca Poprawa spójności kornurikacynei Wniosek o wszczęcie postępowania.

i
bezpieczeństwa w Gminie Zabia Wola ogłoszenie zamówienia, oferty.

poprzez przebudowę drogi gminnej nr zawiadomienie o wyborze oferty, umowy

50604W relacji Żabia Wola — Zaiesie wraz z aneksami, protokoły odbioru, aktury.

MUSLIIy — II etap.

Wniosek o wszczecie postępowarua,
Dokumentacja przetargowa i realizacyjna

„ ogłoszenie zarnowienia, oferty.4 dotycząca Opracowanie dokumentac1i „ -

„ zawiadorrnenie o wyborze oferty, urnowa
projektowej rozbudowy OSP w Zelechowłe

protokoły odbioru, faktura, prolekt.

Dokumentacja przetargowa dotycząca Wniosek o wszczęcie postępowania,

5 „Rozbudowa, nadbudowa oraz remont ogłoszenie zamówienia, oferty,

budynku OSP w Żelecliuwic”. zawiadomienie o wyborze oferty, urnowa.

Dokuriientacja przetargowa doiycząca

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów Winoski o wszczęcie postupowania,

6 komunalnych od właścicieli nic—muchor—iosn ogcoszei na zamówienia, oferty,
zarnioszkalyct” i niezamieszkały. ti na tercne zawionoinienta o wyborze oferty urnowy.
Gminy Zabia Wola”.
Dokumentacja przetargowa dotycząca
Zamówienie usługi usuwania nieczystości Wnioski o wszczęcie postępowania.

7 stałych i płynnych z obiektów komunalnych ogłoszenie zaiTiówiema, okrty.
oraz sprzątanie wiat przystankowych na zawiadomienie o wyborze oferty, umowy.
terenie Gminy Żabia Wola”.

Wnioski o wszczęcie postępowania,
Dokumentacja przetargowa i reaUz.acyjria ogłoszenki zamówienia, oferty,

8 dotycząca „Usługi rehabihtacyjno dla zawiadomienia o wyborze oferty. umowy
mieszkańców Gminy Żabia Wola”, wraz, z. aneksami, faktury wraz z

zestawieniami wykonanych usłuq
Plany audytu, sprawozdania z zadań9 Raporty audytora zewnetrznego.

. audytowych.
Dokumentacja przetargowa i realizacyjna
dotyczaca „Wsparcie realizacji zadania Ogłoszenie o otwarciu konkursu ofert, Oferta,

10
publiozneco 2 zakresu przectwdtialania Zawiadomienie o wyborze oferty. Umowa,
uza leźnieniorn i patolog om spaluc z iyi oraz sprawozdri”ia z wykonania €„adan ia

„ wspierania i .pcwszechniariia kultury publicznego
flzy ziic”

Sprzania z wykonam ;ia planu doctiodów
oraz wydatków budżetowych dla wszystkich
jednostek budżetowych w Gminie. Dziennik

„ . zapisów, Księga główna (Obroty Kont) za lata11 Dokumentacja ogolna.
- 2015-2018, hprawnzdanie Rb-283 z

wykonania planu wydatków budżetowych
CUW ora... Rejestr zamówień publicznych za
lata_2016—2018,_korespondencja
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Załącznik 7.1 — Zestawienie wydatków na OSP w latach 2017-2018

Wykonanie
Paragraf Nazwa na

31.12.2017

3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 307 50Iekwiwal._za_akcje_ratownicze!

4170
Wynagrodzenie bezosobowe

2.964.00
_________ /umowy_zlecenie!

Zakup materiałów wyposażenia
w tym:
- paliwo do samochodów - 7.861,39
- części do samochodów i sprzęt strażacki -

4210 „. 22.308,80
- ubrania strazackie - 1.995.Oo
- radiotelefon - 1.377.60
- wąż hydrauliczny - 2.30450
- proporzec - 1.300,00
- pozostałe materiały - 1.73556
Zakup energii
w tym:

4260 - energia elektryczna - 11.239,86 23,19131
- gaz propan-butan - 11.164.71
-_zużycie_wody_-_78674
Zakup usług remontowych

4270
w tym.

550,50
- naprawa stacji - 430,50
- naprawa piły spalinowej - 120,00

4280
Zakup usług zdrowotnych

400 00
- badania profilaktyczne członków OSP - 400.00
Zakup usług pozostałych
W tym:
- przewóz na zawody strażackie - 5.400,00

4300
- adaptacja pompy - 4.466,13

12,874,47
- monitoring 885,oO
- usługi radia i telewizji - 669,88
- badania technicz. samoch. i pozostałe usługi -

1.452,86
4360 Opiaty z Lytulu zakupu usług telekomunikacnych 2,596,96

Różne opłaty i skiadki
w tym:

i1430 - ubezpieczenia samochodów i członków OSP
- 6 679 005.816,00

- opłata za zagospodarowanie odpadów - 432,00
- opłaty za dozór techniczny, ewidencje - 431,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

6060 budżetowych - sprzęt służący do likwidacji 29,890,82
zagrożeń - dofinansowany z WFOSiGW

Razem 116.753,36
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Wykonanie
Paragraf Nazwa na

31.12.2018

3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4/ekwiwal. za akcje ratownicze! 2 .96750

4170
Wynagrodzenie bezosobowe

3.123 60iumowy zlecenie!
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
- paliwo do samochodów

- 7.80097

4210
- sprzęt specjalistyczny - 7.188,69

29 887 18
- części do napraw samochodów - 7.43773
- środki do ratownictwa pierws2ej pomocy -

432143
-_pozostałe_materiały__3.138,36
Zakup energii
w tym:

4260 - energia elektryczna - 14.52369 26.194,13
- gaz propan-butan - 10 925,40
-_zużycie_wody_-_745.04
Zakup usług remontowych
w tym:

4270 - naprawy samochodów - 1.792,71 8.900,95
- remont pompy - 7.000.00
-_przegląd_urządzeń_-_108.24

4280 Zakup usiug zdrowotnych -

Zakup usług pozostałych
w tym:
- szkolenie wysokościowo i kurs pierwsza pomoc
- 2,700,00

4300 - przewóz na zawody strażackie - 2.974,00 8.700,61
- legalizacja zes:awu ralowniczego - 578.10
- monitor mig - 885,60
- badania diagnoslyc7ne i pozostałe usługi -

1.562,91

4360
Opłaty z tytułu zakupLi usług

271291
telekomunikacyjnych
Różne opłaty i składki

4430
w tym.

1 29400
- ubezpieczenie sprzetu członków OSP - 716.00
- opłata za odbiór odpadów i pozostałe - 578,00

6060 Zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego 29.760,96

Razem 135.541,84
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