
Zalqcznik 
do uchwaly nr XI/86/2019 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 30 paidziernika 2019r. 

Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Powiatu w Pultusku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnok Zarzqdu Powiatu 

W dniu 23 lipca 2019r. do Rady Powiatu w Pultusku wplyncla e-mailem skarga 

mieszkanki Warszawy na Zarzqd Powiatu w Pultusku. 

• 
SkarZqca wskazuje, ze organ wykonawczy w okresie od 01.01.2018r. zawieral 

umowy na uslugc prowadzenia audytu wewnytrznego bez ogloszen na stronach BIP 

zmniejszajqc przez to moZliwy krqg wykonawcOw. 

Przewodniczqcy Rady pismem z dnia 31 lipca 2019r. (znak: 

WORZ.1510.4.2019) skierowal skarge do rozpatrzenia przez Komisjc Skarg Wniosk6w 

i Petycji. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2019r. zapoznala sic z przedmiotem 

skargi, informacjq nt. umowy zawartej z audytorem wewnctrznym oraz zarzqdzeniem 

nr 16/2014 Starosty Pultuskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia 

zasad udzielania zamowien o wartoki szacunkowej nieprzekraczajqcej wyra2onej 

w ziotych rOwnowartoki 30.000 euro. 

• Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Dziale III §13 pkt 1 oraz §14 wyZej 

cyt. Regulaminu, zasad procedury nie stosuje sic dla zamowien o wartoki szacunkowej 

netto do 10 000 euro. Zamawiajqcy nie ma rownie2 obowiqzku zamieszczania ogloszen 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Warto§a umowy podpisanej z Zarzqdem Powiatu w Pultusku o §wiadczenie 

uslugi audytu wewnetrznego nie przekracza w danym roku budZetowym, wyra2onej w 

zlotych, rOwnowartoki kwoty 10.000 euro w zwiqzku z tym umowa o §wiadczenie 

uslug audytu wewnytrznego zostala zawarta zgodnie z Regulaminem. 

Obowiqzek publikacji na stronach BIP istnieje dla niektorych trybow udzielania 

zamowien powy2ej 30.000 euro i realizowanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) 



Nadmienia sic, ze zadne dokumenty ustawowe nie nakazujq ani nie okreglajq 

wytycznych dotycz4cych posiadania regulaminu do 30 000 euro czy ten jego zapis6w. 

Sq to wewnctrzne uregulowania Zamawiajqcego. Kandy Zamawiajqcy wdraZajqc 

regulamin do 30 000 euro dostosowuje jego trek do swoich potrzeb, w szczegolnoki 

w zakresie wartoki zamowienia, od ktOrej stosowany bcdzie regulamin, metod 

szacowania wartoki zamowienia, kryteriow wyboru wykonawcy czy przeslanek 

odstqpienia od stosowania regulaminu. 

Podkre§lio nalezy rownie2, ze umowa na pelnienie funkcji audytora 

wewnetrznego w jednotach organizacyjnych powiatu pultuskiego na rok 2019 zostala 

zawarta na tych samych warunkach i poziomie cen, co w latach poprzednich. 

W zwiqzku z powy2szym wybor audytora wewnctrznego zostal dokonany 

zgodnie z obowiqzujqcym w Starostwie Powiatowym w Pultusku zarzqdzeniem, 

a wielokrotne kontrole nie wykazaly nieprawidlowoki w zakresie procedur 

okre§lonych w przedmiotowym zarzqdzeniu (w tym migdzy innymi braku publikacji 

zapytan ofertowych na stronie www, czy Biuletynie Informacji Publicznej). 

Wypowiedzi uczestnikow posiedzenia Komisji Skarg WnioskOw i Petycji dot. 

publikacji zamowien publicznych poniej 30 000 euro na stronie BIP, zostaly wnikliwie 

omOwione przez kierownictwo Starostwa Powiatowego w Pultusku, w wyniku czego 

podjcto decyzje o utworzeniu na stronie BIP powiatu pultuskiego dodatkowej zakladki 

„zamowienia publiczne poniej 30 000 euro". 

Komisja Skarg WnioskOw i Petycji Rady Powiatu w Pultusku stwierdza, ze 

umowa na uslugc prowadzenia audytu wewnctrznego, jak i pozostale uslugi 

wymienione w skardze, realizowane s4 zgodnie z przyjetym Regulaminem i wydala 

opinic o uznaniu skargi za bezzasadnq. 

Z uwagi na powyZsze Rada Powiatu w Pultusku podjcla uchwale o uzna skargi 

za bezzasadnq. 
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