
1 

 

Protokół 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godzinie 14.10 

w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 

7 członków na statutowy skład 7 (Zał. Nr 1). W związku z powyższym Komisja uzyskała 

quorum do podejmowania opinii i wniosków. Przewodniczący Komisji przedstawił zebranym 

porządek obrad (Zał. Nr 2), który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie tj. 7 

głosami „za” (głosowali „za”: Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Tomasz 

Pyka, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Tomasz Żelasko). Z ramienia Urzędu Gminy w 

posiedzeniu udział wzięli: p. P. Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. K. Kępa – Danek – 

Skarbnik Gminy, p. P. Pośpiech – Sekretarz Gminy oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor 

ds. organizacyjnych. 

Ad 1) W tym punkcie głos zabrała p. K. Kępa – Danek informując zebranych, iż sprawozdanie 

finansowe zostało przekazane do końca miesiąca kwietnia do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Dodatkowy załącznik stanowiła szczegółowa informacja w zakresie analiz 

wykazanych w sprawozdaniach finansowych. Bilans wykonania budżetu gminy Łubniany 

zamknął się sumą bilansową 4.890.997,36 zł, w tym wynik wykonania budżetu deficyt na 

poziomie 4.045.037,29 zł. Sprawozdanie finansowe bilans łączny gminy i jednostek 

organizacyjnych zamknął się sumą bilansową 55.734.625,48 zł, w tym aktywa stanowią 

53.080.967,97 zł, zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 3.047.501,92 zł, z kolei 

zobowiązań długoterminowych nie odnotowano. Zysk wypracowany na koniec 2018 roku 

wyniósł 4.617.489,73 zł. P. J. Krzyścin podkreślił, iż stan zobowiązań gminnych wyniósł 

8.511.101,30 zł, tym samym pytając, jak zadłużenie gminy będzie przedstawiało się w 

kolejnych trzech latach. P. K. Kępa – Danek odpowiedziała, że 31.12.2019 r. wyniesie 

6.522.387,35 zł, 31.12.2020 r. wyniesie 6.286.183,77 zł, z kolei 31.12.2021 wyniesie 

4.527.009,77 zł. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 7 głosami „za” (wynik głosowania: głosowali „za”: Jarosław Krzyścin, p. 

Zbigniew Romanowski, p. Ewald Fila, p. Tomasz Pyka, p. Waldemar Brisch, p. Piotr Blach, p. 

Tomasz Żelasko) przyjęto sprawozdanie finansowe gminy za 2018 r. 

Ad 2) W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. J. Krzyścin przedstawiając wyniki dokonanej 

kontroli w Samodzielnym Publicznych Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łubnianach. P. J. 

Krzyścin przedłożył zebranym wstępny protokół z kontroli. P. P. Pośpiech przedstawił 

procedury przekazania protokołu. Zgodnie ze statutem kontrolujący w terminie 7 dni od daty 

zakończenia sporządza protokół pokontrolny. Następnie protokół jest przedkładany jednostki 
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kontrolowanej do podpisu. W przypadku odmowy podpisu przez kierownika jest on 

zobowiązany do złożenia pisemnych wyjaśnień w ciągu 3 dni przyczyn odmowy jego 

podpisania. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć w terminie 7 dni na ręce 

Przewodniczącego Rady uwagi co do kontroli. P. J. Krzyścin przybliżył jak wyglądała 

przedmiotowa kontrola. W trakcie rozmowy z p. Dyrektor wynikło, iż problem związany z daną 

kontrolą był głównie omawiany także przez Radę Społeczną SPZOZ (otrzymano protokoły z 

powyższych zebrań). P. P. Pośpiech zwrócił uwagę, aby protokół pokontrolny był sporządzony 

w 3 egzemplarzach (egzemplarze te otrzymują: kierownik jednostki kontrolowanej, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rady Gminy). Następnie głos zabrał p. 

Z. Romanowski przedstawiając wstępne zapisy protokołu z kontroli udzielenia zamówienia 

publicznego przez Gminę Łubniany na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 

2018 r. na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Przedstawił Skład Zespołu 

Kontrolnego, przepisy na podstawie których dana kontrola została przeprowadzona, zakres 

kontroli. Następnie p. Z. Romanowski przedstawił przebieg danej kontroli. Zespół kontrolny 

powołany do zbadania zamówienia publicznego (przetargu) na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych na terenie Gminy Łubniany wziął pod uwagę ogół działań 

podejmowanych w tym przedmiocie oraz osoby zarządzające i odpowiedzialne za ten zakres 

działań w Urzędzie Gminy w Łubnianach. Z uwagi na złożoność tego postępowania, dużą ilość 

dokumentacji i wartość zamówienia, Zespół kontrolny analizował dokumenty stanowiące 

podstawę sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), sam 

dokument SIWZ oraz decyzje i staranność wykonywanych zadań przez osoby wchodzące w 

skład komisji przetargowej. Na podstawie zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz.53, zm.730), należy wskazać, że osobą 

odpowiedzialną za prawidłowy przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

jest zawsze kierownik jednostki zamawiającej. W przedmiotowym postępowaniu jest to Wójt 

Gminy Łubniany. Personalnie osoba sprawująca funkcję w czasie trwania czynności 

związanych z przetargiem.  Merytorycznie za przygotowanie postępowania odpowiedzialni są 

pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska obecnie, wcześniej Referatu 

Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którzy zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym 

Urzędu Gminy w Łubnianach wykonują zadania z tego zakresu. Zespół kontrolny po analizie 

SIWZ stwierdza, że w dokumencie występują braki w zakresie precyzyjnego wskazania 

przedmiotu zamówienia. Pozostają zapisy, które każą domniemywać intencji zamawiającego, 

co zdanie kontrolujących nie powinno mieć miejsca w tak ważnym dokumencie.  Zespół 

kontrolny dokonał sprawdzenia prawidłowości podpisów złożonych pod wnioskiem o 
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uruchomienie postępowania przetargowego. W oparciu o analizowane dokumenty stwierdza 

się brak należytej staranności w ocenie nadesłanych ofert (formularz rozliczeniowy załącznik 

nr 1.1, zawarty jako część dokumentów złożonych wraz z ofertą). Dokument wynikający ze 

SIWZ nie powinien, zdaniem kontrolujących, odbiegać sumarycznie od ceny zryczałtowanej 

zawartej w ofercie. Wg wezwania wykonawcy, działającego pn. Komunalnik, do złożenia 

wyjaśnień, zamawiający, czyli gmina , powołuje się na ten właśnie załącznik. Stwierdzając 

jednocześnie, że budzi on poważne wątpliwości. Zaś kolejny oferent, działający pn. Strach, ten 

sam załącznik składa i wykazuje sumarycznie kwotę blisko 12 mln zł. Badając przyczyny braku 

postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Łubniany, Zespół kontrolujący nie ustalił żadnych konkretnych dowodów i faktów, 

które uzasadniały by tak istotne odwlekanie w czasie pilnego zamówienia. Wiadomym jest, że 

poprzednia umowa na ten zakres usług kończyła swój okres obowiązywania w dniu 30 czerwca 

2018r. Nie ma i nie było żadnych istotnych przesłanek uzasadniających brak postępowania w 

tym zakresie , jeszcze w okresie trwania umowy Nr RB.ZP.2151.4.2016,( tj. 20.06.2016 – 

30.06.2018r.). Członkowie Zespołu kontrolnego zgodnie stwierdzają, iż postępowanie o 

udzielenie zamówienia powinno odbyć się przed upływem terminu trwania/obowiązywania 

wyżej wymienionej umowy. Tylko takie rozwiązanie pozwoliło by uniknąć niekorzystnych 

skutków i rozstrzygnięć, celujących w interes mieszkańców, jako płatników kosztów odbioru 

odpadów komunalnych. Zespół kontrolny przeanalizował także działania osób 

odpowiedzialnych za ten zakres zadań gminy w okresie od. 30.06. do 31.12.2018r. Skutki braku 

rozpisania postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

były następujące:  

-Skutek nr 1 – podpisanie aneksu nr 1 do umowy, która wygasła 30.06.2018r. z terminem 

obowiązywania 01.07 – 30.11.2018r. Zgodnie z tym aneksem nr 1 wynagrodzenie ryczałtowe 

dla usługodawcy wzrosło o kwotę 5 tyś, zł. miesięcznie. Brak jest dokumentów, które 

stanowiłyby podstawę wyliczenia tego wzrostu ceny ryczałtowej. 

-Skutek nr 2 – szacowanie kosztów zostało przeprowadzone na podstawie wcześniejszych 

zamówień o podobnym charakterze oraz rozpoznania rynku. Takie działanie samo w sobie nie 

może być jeszcze podstawą do negatywnej oceny i daleko idących wniosków. Jednak 

świadomość, że ryczał zgodnie z umową Nr RB.ZP.2151.4.2016, obowiązującą do końca 

czerwca 2018 r. wynosił 88.825,- zł. Jest to kwota, którą należy uznać za znaczącą, a jej 

podniesienie w ujęciu miesięcznym o 5 tys. zł., nasuwa wątpliwości co do zasadności takiego 

działania. Jednocześnie należy wskazać na skutki finansowe dla budżetu gminy, a są one 
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znaczące. Zespół kontrolny wskazuje, że tego wzrostu kosztów nie uwzględniała wysokość 

ustalonych stawek za odbiór odpadów. Zatem wysokość stawek dla mieszkańców pozostała bez 

zmian, a koszty odbioru wzrosły, co generowało straty dla budżetu gminy. 

-Skutek nr 3 – podpisano aneks nr 2 do tej umowy z terminem obowiązywania 01 – 31.12.2018r. 

Aneks ten przewidywał kolejny wzrost wynagrodzenia zryczałtowanego dla wykonawcy o 

kolejne 46.175,- zł miesięcznie. W tym dokumencie stwierdzono brak załącznika, który wg. 

treści aneksu jest jego integralną częścią. Skutki kolejnego wzrostu cen uderzały w budżet 

gminy, zgodnie z zasadą opisaną w skutki nr 2.  

P. Z. Romanowski dodał, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych przez Gminę Łubniany, w okresie do dnia 30.06.2018r., tj. do końca 

obowiązywania poprzedniej umowy Nr RB.ZP.2151.4.2016, należy uznać  za działanie 

niecelowe i wywołujące skutki finansowe dla budżetu gminy Łubniany. Brak podjęcia nawet 

próby wyłonienia nowego wykonawcy tego zadania w pierwszym półroczu 2018 r. należy 

uznać za zachowania noszące znamiona niedopełnienia obowiązków. Skutki wskazane w 

niniejszym protokole w oczywisty sposób naruszają interesy gminy Łubniany, a to w związku 

z zawarcie dwóch aneksów do umowy, których skutki finansowe w całości obciążyły budżet 

gminy. W okresie drugiego półrocza 2018r. nie podejmowano żadnych działań związanych z 

wysokością odpłatności, ponoszonych przez mieszkańców, co potęgowało straty gminy w 

zakresie rozliczeń związanych z gospodarką odpadami. Kontrolujący stwierdzają 

jednoznacznie brak staranności w ocenie ofert , składanych przez zainteresowanych 

wykonawców. Cześć zapisów SIWZ można uznać za niejednoznaczne, czego powinno się 

unikać przy zamówieniach o tak dużej wartości i długim okresie realizacji. Na zakończenie p. 

Z. Romanowski przedstawił wnioski pokontrolne: 

1. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów prawa regulujących proces udzielania 

zamówień publicznych. 

2. Wzmóc nadzór nad postępowaniami o dużym znaczeniu dla zadań realizowanych przez 

gminę, o znaczących wartościach. 

3. Komisja Rewizyjna zaleca analizę okresów , na które zawierane są umowy. W 

przypadku umów wieloletnich , część kosztów wykonawcy może zostać przesunięta na 

zamawiającego. 
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4. Jednoznacznie i precyzyjnie należy określać przedmiot zamówienia w SIWZ, aby jego 

analiza nie pozwala na dowolność i interpretację. 

Ad 3) P. J. Krzyścin zapytał o kolejne kontrole przeprowadzane przez powyższą Komisję. P. 

Z. Romanowski nawiązał do pisma otrzymanego od Przewodniczącego Rady Gminy w kwestii 

terminu przeprowadzenia kontroli problemowych. P. Z. Romanowski podkreślił, iż kontrola ta 

wymagała dogłębnego zapoznania się z materiałami oraz ich wnikliwego przeanalizowania, na 

co niestety potrzeba dużo czasu. P. T. Pyka stwierdził, iż kontrola ta pokazała jej złożoność, 

dlatego może trzeba byłoby pomyśleć nad tym, aby nie kontrolować całości, a jedynie część 

zagadnień. P. P. Blach dodał, iż patrząc na przeprowadzoną kontrolę SPZOZ należy podkreślić, 

iż jest niemożliwym przeprowadzenie tylko jej części, gdyż problem pojawił się już kilka lat 

temu. Kontrole powinny trwać tyle ile wymaga tego dane zagadnienie. P. P. Pośpiech dodał, iż 

w statucie wskazano rodzaje kontroli oraz okres ich trwania. Zwrócić należy uwagę, iż kontrola 

kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 30 dni roboczych. Należy podkreślić, iż radni nie 

są pracownikami Urzędu Gminy, a spotkania te odbywały się okazyjnie, więc na pewno nie 

upłynęło 30 dni roboczych. P. T. Pyka stwierdził, iż można to dwojako rozumieć, 30 dni 

roboczych kalendarzowych, bądź w taki sposób jaki wskazuje Sekretarz. P. P. Pośpiech 

wskazał, iż Przewodniczący Rady Gminy dobrze że zapytał, ale kwestie decyzyjne posiada 

Rada Gminy, a takie wnioski nie padły na sesji, w tym aspekcie powinna zdecydować cała Rada 

Gminy. Natomiast jeżeli chodzi o nadmierną przewlekłość przeprowadzanej kontroli wówczas 

Rada Gminy powinna się odnieść do tego tematu. P. Z. Romanowski wskazał, iż zapisy te 

powinny zostać doprecyzowane w statucie gminy. P. J. Krzyścin przytoczył jak faktycznie 

wygląda proces przeprowadzania kontroli, gdzie kontrolujący zwraca się o dokładne 

dokumenty, których nie otrzymuje przecież na drugi dzień, umawia się na spotkanie z 

kierownikiem jednostki kontrolowanej, które także jest umawiane na konkretny dzień z 

odpowiednim wyprzedzeniem. P. P. Blach dodał, iż wybrzmiało, że kontrola przeprowadzana 

jest opieszale, ale szanowni radni do czego my śpieszymy, po co to poganianie, mamy wyjaśnić 

problem sumiennie, dlatego na to trzeba tyle czasu ile należy? P. T. Pyka stwierdził, iż nie padło 

słowo „poganianie”. Podkreślił, iż jeżeli kontroluje się tak obszerną dokumentację, wówczas 

wydłużanie jej w czasie za 2 miesiące kontrolujący nie będą pamiętali co prędzej czytano w 

dokumentach. Wynikła krótka dyskusja nt. tego do kiedy „powinna” trwać kontrola. P. Z. 

Romanowski ponownie odniósł się do pisma Przewodniczącego Rady Gminy oraz planu pracy 

Komisji Rewizyjnej, gdzie nie zostaną przeprowadzone wszystkie kontrole zaplanowane na 
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pierwsze półrocze, jednakże należy podkreślić, iż dany plan został zaakceptowany przez Radę 

Gminy dopiero w miesiącu lutym. 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Z. Romanowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

o godzinie 14.45 zakończył obrady. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad,  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
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