
Uchwała Nr LVII/24/2014 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 24 kwietnia 2014 roku 
 
 
 

w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo 
 

 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 
 
 

Rada Gminy Kosakowo  
uchwala, co następuje: 

 
§1 

Po rozpatrzeniu skargi Pana Tomasza Zaremby z dnia 4 marca 2014 roku na działalność 
Wójta Gminy Kosakowo, dotyczącej zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie 
usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Kosakowo w roku 
2014 i 2015, Rada Gminy Kosakowo w sprawie zarzutów postawionych w skardze, po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uznaje skargę za bezzasadną. 
 
 

§2 
 

 
Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§3 
 

 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 
 

§4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

1)Udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie 
Kosakowo w latach 2014 i 2015 było rozpoznaniem cenowym (nie konkursem), 
przeprowadzonym z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8). Przy zamówieniach do 14 tys. euro 
nie ma obowiązku pisemności postępowania i nie  powołuje się w tut. urzędzie komisji 
przetargowej. P. Zaremba w swojej ofercie podał do kontaktu nr telefonu. O wyniku 
postępowania otrzymał informację sms-em oraz na piśmie.  

2)  zgodnie z § 8 pkt. 1. Regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kosakowo 
(załącznik do Zarządzenia Nr 151/2011 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 29 grudnia 2011r.   w 
sprawie: Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Kosakowo) procedura 
udzielenia zamówień do 14000 euro może być dokonana przez zamieszczenie ogłoszenia o 
zamiarze udzielenia zamówienia, ze szczegółowym określeniem przedmiotu zamówienia oraz 
terminu i miejsca składania ofert, zamieszczone, na co najmniej 5 dni w zakładce 
„Zamówienia publiczne poniżej 14000 euro”  na stronie internetowej zamawiającego. 
Przedmiotem ogłoszenia i zapytania mogą być także – inne niż cena – kryteria wyboru oferty, 
np. termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, funkcjonalność.  

Ogłoszenie zamieszczono w BIP Urzędu Gminy Kosakowo w terminie od dn. 4.02.204r. do 
dnia 25.02.2014r., tj. do dnia składania ofert. 

3) postępowania, w przypadku których wartość zamówienia nie przekracza równowartości 
14.000 euro, w tut. urzędzie przygotowują i przeprowadzają Komórki Merytoryczne. 
Identyfikacja potrzeby udzielenia zamówienia publicznego do 14 tys. Euro należy do 
obowiązków Kierownika Komórki Merytorycznej, który dokonuje oceny celowości 
udzielenia zamówienia z punktu widzenia potrzeb zamawiającego i realizowanych przez 
niego zadań i jest odpowiedzialny za prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości 
zamówienia.  Przedmiotowe postępowanie przeprowadzała Sekretarz Gminy we współpracy 
ze Skarbnikiem Gminy.  

4) przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu 
wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kosakowo,  a także w jednostkach organizacyjnych 
Gminy, w szczególności przeprowadzenie w 2014 roku jednego zadania audytowego na 
podstawie §11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie 
przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, oraz  przeprowadzenie  dwóch 
zadań audytowych w  2015 roku, w wyznaczonych gminnych jednostkach organizacyjnych,  

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie 
Wójta Gminy Kosakowo w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę 
kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, Kryterium decydującym o wyborze oferty była 
cena  – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i 
niezbędne wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy ustawy o finansach 
publicznych.  

5) W postępowaniu wpłynęło 8 ofert na przeprowadzenie w roku 2014 i 2015 audytu 
wewnętrznego  (22 miesiące), w cenach od 10.578 zł. do 33.797,94 zł. brutto . 



Złożona przez p. Zarembę oferta była drugą pod względem ceny i zawierała cenę rażąco niską 
- 12.915 zł. brutto za 22 miesiące (tj. w I roku 331,48 zł., w II roku 552,47 zł. netto mies.). 
Mając na uwadze, że Wykonawca będzie systematycznie (jak zaznaczono w ogłoszeniu) 
udzielać konsultacji w siedzibie Zamawiającego i biorąc pod uwagę odległość pomiędzy 
siedzibą Wykonawcy, a siedzibą Zamawiającego -  oferowane wynagrodzenie było istotnie 
niższe od kosztów transportu środkiem komunikacji publicznej. Z tych względów oferta p. 
Zaremby została odrzucona . 

Wójt poinformował, że jest w posiadaniu informacji cenowej dot. oferty na prowadzenie 
audytu wewnętrznego złożonej w lutym 2014r. przez ALPHA Tomasz Zaremba w jednostce 
samorządu terytorialnego w pobliżu jego siedziby w cenie 11.070 zł. brutto za 11 miesięcy (tj. 
1.006,36 zł. mies. brutto, 774,90 zł. netto). 

6) w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Biura Audytu i Rachunkowości 
PROMAR z siedzibą w Gdyni z ceną ogółem 24.354 zł. (852,39 zł. netto mies.), jako oferta z 
najniższą ceną - po odrzuceniu dwóch ofert z rażąco niska ceną - spełniająca warunki 
Zamawiającego. W zawartej umowie Wykonawca zobowiązał się do usługowego 
prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kosakowo, a także w wyznaczonych 
jednostkach organizacyjnych Gminy w okresie od 1 marca 2014 do 31 grudnia 2015 r. 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy. W celu prawidłowej realizacji umowy Wykonawca będzie 
wykonywał zadania będące przedmiotem umowy dwa razy w miesiącu przez 8 godzin w 
siedzibie Zamawiającego lub w uzgodnieniu z Zamawiającym we wskazanych jednostkach 
organizacyjnych. Wydatek ten został dokonany w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem 
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

7) dla porównania, w latach 2010-2013 zawierano w tut. urzędzie umowy na przeprowadzenie 
audytu wewnętrznego w następujących cenach: 

a) 2013 r. z Kancelarią Prawną Leśny i Wspólnicy z siedzibą w Gnieźnie – cena 19.188 zł. 
brutto za 12 miesięcy (1 zadanie audytowe), netto mies. 1.231,23 zł. 

b) 2012r. z Kancelarią Prawną Leśny i Wspólnicy z siedzibą w Gnieźnie – cena 19.680 zł. 
brutto za 12 miesięcy (2 zadania audytowe), netto mies. 1.262,80 zł.  

c) 2011r. z Grupą Gumułka Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach   - cena 29.520 zł. 
brutto  za 12 miesięcy (2 zadania audytowe), netto mies. 1.894,20 zł.  

d) 2010r. z Grupą Gumułka Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach    - cena 40.992 zł.  
brutto za 12 miesięcy (2 zadania audytowe), netto mies. 2.630,32 zł.  

 

 


