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DYREK TOR 'To rull, 2005 - 02 - /)~ 
URZF;DU KONTROLI SKARBOWEJ 

W BYDGOSZCZY 

WZ-I[I-43 1-46/20 4	 Urzad Gminy Lubicz 
ul. Torunska 2 1 
87 - 162 Lubicz 

NIP 879-1 7-55-755 

WYNIK KONTROLI 

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 lit. a i b oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 199 1 r. 
o kon tr o li skar bowej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 8 poz . 65, Nr 64 poz. 594, Nr 9 1 poz. 868 . Nr 171 

poz. 1800, Nr 173 poz .1808 ) okres la sie ustalenia i wniosk i z przepr owadzonego po stepowan ia 

kontrolnego ws zczc tego w dni u 29 pazd ziernika 2004 r . 

1.	 Zakres posrepowania kontrolnego: 

I) Poda tek od towarow i uslug za mi esiace: styczen i grudzien 2003 roku. 

2) Gos podarowanie przez Grnine Lub icz srodkarn i publ icznymi w 200 3 roku. 

II.	 Us ta lenia postepowania kontrolnego (w przypadku stwierdzenia nieprawidlow osci nalezy 
pod ac uzasadnieni e Iaktyczne i prawne): 

Na podstawie postanowien ia 0 wszczeciu postepowan ia kont rolnego N r 04040843 Z dni a 

28 pazdziernika 2004 r. oraz upowazn ienia do przepr owadzen ia kontro l i podatkowej z dn ia 
4 listopada 2004 r. wyda nyc h przez Dyrek tora Urzedu Kontro li Skarbowej w Bydgoszczy 
przeprowadzono kontro le poda tkowa w Urzedz ie Grn iny Lubicz z siedzi ba w Lubi cz u Do lnym 
przy ul . T orunsk iej 2 1 (zwa nyrn dalej Urzedern ). 

Usta lenia kontr oli zawarto w protok ol e z prze biegu ko ntr o l i do reczony rn stro n ic w c1niu 
28 sryczn ia 2005 r. 

Postanow ieniem z dnia i s lutego 2005 r. (doreczonym w dniu 16 lutego 2005 r.) wy znaczono 
stronie siedmiodniowy ter rnin do wypowiedze nia sie w sprawie zebra nego materialu 
dowodowego. W wyzn aczony rn terrnini e strona nie skorzys tala z przyslugujac ych jej uprawnien. 

URZA D K ONT RO Ll SKA RBOWEJ W BYD GOSZCZY 
85-959 Bydgoszcz ul. Marcinkowskiego 7 

telefony: Dyrektor (052) 345-51-14 centrala (052) 325 -61- 61 fax. (052) 322-99-60 
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W trakcie kontroli poda tkowej szczegolowej ana lizie poddan o: 

I .	 Prawidlowosc rozliczen z budzetern panstwa z tytulu podatku od towa row i uslug za
 
rni esiace: styczen i grudzie n 2003 r.
 

2.	 Ce lo wosc i zgodnosc z prawern gospodarow ani a przez Grnine Lubi cz srodkarn i publ icznyrn i
 
w 2003 r .
 

Przeprowadzone postepowanie w ww. zakresie wykazalo, co nastepuje: 

•	 W zakresie pocl atku od tow arow i uslug za miesiace: styczen i grudzien 2003 r.
 
niepraw idlowosc i nie stwierdzono.
 

•	 W zakresie celowosci i zgodn osci z prawern gospodarowania przez G mi ne Lubicz srodkam i
 
publicznymi w 200 3 r.:
 

J.	 Ustawa 0 zarnow ieniach publ icznych z J 0 czerwca 1994 r. tekst jed no l ity z 2002 r.
 
(Dz U. N r 72 p OZ. 664 z pozn. zm.):
 

a)	 Zak up mebli biurowych i krzesd w 2003 r. na og6 ln'l kwoty netto 45.459,75 z l. -. 

W 2003 r. Urzad w Lubiczu dokonal zakup6w : 

mebli biurowych w Przedsiebiorsrwie Produkcyj no-Handlowyrn ,.W UT EH" S.A. z siedziba 
w To runiu przy ul. Gen . Ch lo pick iego 6/1 0, powolujac s ie na alt . 7 1 ust.1 pkt. I i J ustawy 
o zarnowieniac h pub l icznyc h. zgodnie z ni zej wymien iony rni fa kturarni : 

faktura VAT nr 169/KR z dnia 14.01.2003 r. na kwote netto 3.496 ,00 zl.
 
faktura VAT nr 484/KR z dnia 30.01. 2003 r. na kwote netto 362,90 zl.
 
faktura VAT nr 1006/KR z dnia 28.02 .2003 r. na kwote netto 13.077,70 zf,
 
faktura VAT nr 1008/KR z dnia 28 .02.2003 r. na kwote netto 3.465,60 zl,
 
fakt ura VAT nr 1305/K R z c1 nia 19.03.2003 r. na kwote netto 5.23830 zl.
 
faktura VAT nr 1799/KR z dnia 22.04.2003 r. na kwote netto 2.197,35 zl ,
 
faktura VAT nr 2434 /K R z dn ia 02.06.2003 r. na kwote netto 1.827,80 zl ,
 
faktura VAT nr 2697 /K R z dnia 24.06.2003 r. na kwote ne tt o 4.848,80 zl.
 
faktura VAT nr 3319/K R z. dnia 05.08.2003 r. na kwote netto 509 .20 zl,
 
faktura VAT nr 4669 /KR z dnia 30.10 .2003 r. na kwote netto 3.292 .70 zl,
 
faktura VAT nr 4961 /K R z dn ia 19.1 1.2003 r. na kwote netto 976 ,60 I I.
 
faktura VAT nr 5 125/K R z dnia 27.1 1.2003 r. na kwote netto 626 .00 Z{ .
 

Ogole rn: 39.918,95 zl
 

Oowod : 
w v«, faktury VAT 

krzesel w Sklepie W ielobranzowyrn Luksus-M eble Elzbieta Ni erychlewska z sied ziba 
w Lubiczu przy ul. Lipnowskiej 68, zgodn ie z faktura VAT nr 242/03 z dn ia 6.10.2003 r. 
na kwo te netto 5.540,80 zl, powoluj ac s ie na art. 6 ust. I pkt 7 ww, us tawy, kto ry s ta nowi, 
it ustawy nie stosuje sie do zamowieri publicznych, ktorych wartosc nie prze kracza 
wyrazo nej w zlotych kwo ry 3.000 euro ( od 20.10.2003 r. kwoty 6.000 euro ). 

Dow6d: 
faktura VAT nr 242/03 z dnia 6. 10.2003 r. 

____________________________..- fEW•
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Przep is art. 7 1 ust.1 ustawy od noszacy sie do zamowie uia Z wo lnej reki szczego lowo norrn uje 
zasa dy stosowa nia tego tryb u. Zamaw iajacy moze zatern udzielic zarnowie nia publicznego 
z wolnej rek i tylko wtedy, gdy w ystapi co najm niej j edna z w y mi enion ych w ty m przep isie 
przeslanek. 
Zgodni e z art . 7 1 ust.1 pkt 1 (na ktory powoluje sie Urzad), zamawiajacy moze udzielic 
zarnowienia publicznego z woln ej rttki tylko wtedy, gdy z przyczyn tech nicznych lub 
w przypadku udzielania zarnowienia publicznego z zakresu dz iata lnosc i tworczej i artystycznej 
w c1 ziedzinie ku ltury i sztuki, a takze z przyczyn zw iqzanych z ochron a praw wylacznych 
wyni kaja cyc h z odrebnych przep isow dostawy, uslugi lub robo ty budowlan e mozn a uzysk ac 
tylko od jednego dos tawcy lub wykon awcy. 
Jednoczesnie stosow any przcz zamaw iajacego zamien nie tryb ok reslony wart. 7 1 ust. 1 pkt 3 
w/w ustawy moze miec zas tosowanie tylko ze wzg ledu na wyjat kowa sytua cje , niew yni kajaca 
z przyc zyn lezacych po stronie zarnawiaj acego, ktorej nie mog! on przew idziec, wyrnagane jest 
natychrni astowe wyko nanie zarnowienia publ icznego, a nie rn ozna zachowac terrni now 
okres lo nych dla inn ych trybow udzielenia zarnowienia. 
W /w zakupy byly planowane i ujete w budzecie gmin y na 2003 r w rozdz iale 75023 , 
w paragrafie 42 10 .Zaku p materi arow i wyposazenia" . 
Poza okazaniem ww . faktur zaku pu Urzad nie przeds taw i l zadny ch dodatkowyc h dowodow 

mogacych pot wi erd zic, ze zachodzi ly oko l iczno sci okreslone w art . 7 1 ust. I pkt 1 i 3 ustawy 
o zam owieni ach publiczny ch. 

Ogolna wa rtosc dokonan ych zakupow stanowi aca kwo te 45.459,75 zl. ( co s ta now i 11.338,01 
Euro liczac po kursie E uro z dnia 02.01.2003 r. wynoszacyrn 4,0095 zl ) wskaz uje na 
naruszenie art. 3 ust. 2 ww . ustaw y 0 zarnowieniach publicznych, ktory stanow i, 
iz zama wiaj qcy nie moze w ce !u unikniecia stosowa nia ustawy lub unikniec ia procedur 
udzielan ia zamowien publicznych okres lonych ustawa, dzielic zamow ienia na czesc i oraz 
zanizac wa rtosc i zarnowien ia, a w przypadku ws kazanyrn powyzej taka sytua cja miala miejsce. 

b	 Ada Jac i~ budyn ku gospo darczego na mieszkalnv w Lubi czu Go rnv lll P.rrY-l!.1. BOC ZIlC' 4B 

na kwote 24.959,80 zl 

Wartosc zarn owi enia ustal ona na pods taw ie kosztorys u inwe srors k iego wynos ila 64.29931 z t. 

Kontro lowany dokoual zamo wien ia na wyko rianie robot w ce lu adapracji budy nku 
gos podarczego z wo lnej reki w trybie art. 71 usr. I pkt 3 ze wzg ledu na wyjatkowa sytuacje nie 
wynikajaca z przyczyn lezacych po j ego stronie, ktorej nie mogl przewidziec, a wykon anie 
zarnow ien ia pubIicznego musialo bye natychm iastowe ora z nie mozna bylo Z8 C howac terminow 
okres lonyc h ell a innych trybow udzielania zarno wien ia. W rarnac h realizacji w/w 
pr zedsiew zi ecia zawarto d wi e urn owy: 

umowa z dnia 25.07 .2003 r. zawarta z Firma "TYR BUT" Stanisf aw Tyra, Zloto ria,
 
ul. Sosnowa 15 na wartose 16.250,00 zl. (co stanowi 3.678,55 E uro Iicz'lc [>0 kursie E uro
 
z dnia 25.07.2003 r. wynosz~cym 4,4175 zl ),
 
umowa z dnia 3.11.2003 r. zawali a z Firm C\. "TYRBUT" Stanisfaw Tyra, Zlotoria,
 
1I1. Sosnowa 15 na wartose 8.709,80 zl. (co sta nowi 1.870,42 EUI'o licz~c [>0 kursie Euro
 
z dnia 3.11.2003 r. wyno sz~cym 4,6566 zl).
 

Razem: 24.959,80 zl co sta nowi 5.548,97 E ur o. 

Z ustnych wyjasn iell kierownika re feralu tech niczno-inwes lycyjnego Pana Mirosfawa 
Go rskiego wynikato, iz przep rowadzo na ada ptacja budynku musiala zos tae wykonana w sposob 
natychm iastowy z uwagi na j ego przez naczenie d13 matki sa ll10tnie wyc howuj qcej dziecko 
niepdnosprawne. 
Poza ww . okolicznosci'l. UrzCld nie przedstawit zad nych dodat kowych e1 owodow ll10gqcych 
potw ierdz ie, ze zac hodz ily oko licznosci okrd lone w ali . 71 ust. 1 pkt 3 ustawy 0 zall10wien iach 
pllblicznyc h. 

Dowody: 

- faktury VAT : nr 61IOIOJ z dn ia 20 .10.2003 r. i Ill'" 9/ 11/03 z dnia 19. 1] .2003 r. 

I 
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c) Adaptacja stlychu na mieszkania komunalne w Gronowie 66 na kwote 31.861,74 zl 

Wartosc zamow ienia ustalono na podstaw ie kosztorysu inwestorsk iego na kwote 27.682,28 zl 
+ 7 % podatek VAT. Postepow anie przcprowadzono w trybie przet argu nieogranic zoncgo 
o wart osci szacunko wej do 30 .000,00 EURO . Zarnawiaj acy opublikowal oglo szenie w dniu
 
2 1.03.2003 r. na tablicy oglosze n oraz zarniescil na stronie internetowej UG Lubic z. Og loszcnie
 
okresl alo jednoczesnie warunki i kryteri a przetargowe. Zamawiajacy ja ko kryter ium oceny ofe rt
 

przyjal c en~ - 100 %.
 
Wplynely dwie oferty, z ktorych j edna (PPUH STOL-BUD, Henryk Wernerowicz .
 
ul. Lipnowska 19, 87-16 2 Lubicz) nie spelniala warunkow okres lonych przez zamaw iajacego
 
w cgl oszeniu 0 przetargu nieograni czonym 0 wartosci szacunko wej do 30.000 ,00 EURO.
 
Stwierdzono w niej brak nastepuj acych dokumentow:
 

oswi adc zeni a zgodnie z art. 19 i 22 ustawy 0 zam owienia ch publicznych, 

oswi adczen ia 0 stosowaniu preferencji krajowych . 
Zgodnie z pkt IX oglos zenia 0 przetargu, oferta nie spetniaj aca warunkow w niej okreslony ch 
(brak dokumentow pkt IV-VI) podlega odrzuceniu . 

Przepis art. 19 ust. I pkt 8 ustawy 0 zarnowieni ach publicznych wskazuje, iz z ub iegani a sie 

o udziel enie zarnowienia publicznego wyklucza sie dostawc ow lub wykonaw cow, krorzy nie
 
zlozyli wyrnagany ch osw iadczen lub nie spelnili innych wyma gan okreslo nych w ustawie,
 
specyfik acji istotnych warunkow zamowi enia , w ogloszeniu lub zaprosz eniu do skladania ofert,
 
w szczegoinosci nie wniesli wadium, zas art. 22 ust. 7 ww, ustawy stanow i mied zy inny rn i,
 
iz za maw iajacy wyk lucza z postep owania uczestriikow post epowania, ktorzy nie zlozyli
 
oswiadczenia w wyrnaganyrn terminie .
 
Stosownie do wskazanego wyzej stanu faktycz nego i prawn ego, zgodn ie z art. 27a usr I pkt I
 
ustawy 0 zamowieniach publ icznych oferta ta w inna bye odrzucona.
 
W zwiazku z powyz szyrn , stoso w nie do posranowien art. 27b ust. I pkt I W \\' . usrawy
 
posrepowanie 0 zarnowi enie publ iczn e na lezalo un iew aznic. pon iew az wp lvnely mn iej n iz dwi e
 
oferty niepodlegaja ce odrzuceniu.
 
Wart osc zrea lizowanego zamowienia stanowi kwote netto 31.861,74 zl.
 

d) Dow 6z c1zieci do szk6t na og6 ln?l kwote 100.603,74 zl 

Na podstawie przedlozonej do kontroli dokumentacji przerarg owej ustal ono. iz w dniu 
13 sierpnia 2002 r. wszczeto posrepowanie na wykonanie w/w uslugi w trybie zapytania 0 ce ne, 
kieruj ac oferty do 5 dostawcow wraz z drukiern oferty, ktora oferenci mieli przeslac faxem lub 
przek azac osobi scie do dn ia 19.08.2002 r. do godz . 12.00. W dokum entacji przetargow ej brak 
jest ofert od oferentow, do kt6rych skiero wano p isernn ie zapytanie 0 ccne. Natom iast znaj duje 
sie sporzadz ony przez Wojta Gmin y w dniu 13.12.2002 r. protokol na okolicznosc zapytania 
o cene, w ktoryrn stw ierdza, iz w dniu 10.1 2.2002 r. dokonano telefonicznie zapytania 0 cene
 
przewozu za I krn nastepuj ace firmy :
 
1) Heliotu r Torun - 2,60 zl/ km + 7% VAT, wykonuje tylko przewozy wycic czkowe,
 
2) Trans Tom Torn asz Szczepan ski - 2,20 zl/krn z VAT,
 
3) Henryk Zuba - 2,20/ klll zt z VAT,
 
4) Agro- Bus Rogowo Andrzej Tarnowski, Mieczyslaw Marciniak - 2,20 zl/km z VAT.
 

Na tej podstawie wybran o o ferte finny Agro - Bus, j ako znanej i posiadajacej siedz iby 
na terenie Gminy, co znacznie ogranicza przejazd "pustych kiloilletrow" , a tym samym obniia 
pono szone przez Gm i n ~ Lub icz koszty , z ktor <t n ast ~pn ie zawarto piseml1 <t umow<t . Dokonujqc 
zapytania tele foniczne go 0 ce n ~ oraz przek azania oferty w spos6 b telefoniczny, naruszono 
z a sad~ formy pisemnej okre slonej wart. 2 1 ustawy 0 zam6w ieniach pllblicznych, kt6ry stanowi, 
iz wszelki e oswiadc zenia i zawiadomienia skladane przez zamawiajqcych i dostawc6w lub 
wy konawcow wyma gajq fo rmy pisemn ej , chyba i e ustawa stanowi il1aczej. 
Jednocz c.Sni e w p o st~pow aniu nie zqda no pisemnych oswi adczell, 0 ktorych mow a w art. 19 
i 22 w/w ustawy. Ponadto zgoclnie z art. 69 liSt. 3 w/w ustaw)', w przypadku . j ezel i nie mozna 
dokonae wybo ru najkorz ystn iejszej o felty ze wz gl~du na to, iz zostaty ztozone o felt y 0 takiej 
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sarnej ce nie, zamaw iaj acy jes t zobow iazany wezwac ofere ntow, ktorz y zlozyli te oferty, do 
zlo zenia ofe rt dodatkowyc h. czego \N powyzszyrn przypadk u nie uczynil. 

0 0w6d: 
- protokol sporzadzony na oko Iiczn osc zapytania 0 cene z c1 nia 13.1 2.2002 r. 

Stwierdzo ne wyzej nieprawidlowosci na ogo lna kwote 202.885,03 zl ( 45459.75 + 24.95 9.80 + 
3 1.86 1,74 +100.603) 4 ), stanowi a naruszenie dyscypl iny finan sow publ icznych okreslo ne 
w art 138 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 lisropada 1998 r. 0 finansach puhlicznych 
(Oz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pozn. zrn .) . 

2.	 Do ustalenia szczego lowych procedur kontrol i, w celu wykonania nadzoru w zakre sie 
gos podaro wania srodkami public znyrni, zobowiazany jest W6jt Gm iny , zgodnie z prze pisami 
al1. 28a usrawy z dni a 26 listopada 1998 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 
poz . 148 ze zrn .) 
Na podstawie sprawozdania Rb-28S z w y konani a planu wyda tk6w budzetowyc h j ednostki 
samo rzadu terytori alnego za okres od poczatku roku do dn ia 3 1 grudnia 2003 r. ustalono, 
it. wydatki Gminy Lubicz wykonano w kwoc ie 23.625.836,00 zl. 
W 2003 roku nie przeprowa dzono zadn ej, wewnetrznej kontrol i finanso wej 
w pod leglych jednostka ch organ izacyj nych. 
W6jt Gmin y nie obja ! w badanym okresie kontrola, co najmni ej 5 % wyclatk6w podlegty ch 
jedn ostek organizacyj nych, zgod nie z wymogarni okreslonyrn i wart. 127, w zw iazku z ar t. 35a 
usr. 2 pkt 1. w/w ustaw y 0 fin ansach publ iczny ch. co stanow i kwo te 1.181.291,80 zl 
( 23 .625836.00 zl x 5 % ). 
Regul ami n K ontroli Wewnerrznej w Urzedzie Gminy \\ l.u biczu usralony zosta l przcz Wojt a 
Gm iny Lubi cz zarzad zeui ern nr ORG/090 - 21104 z dni a 23 wrze snia 20041', 

III.	 Wnioski i wskazania dotyczace usuniecia nieprawidlowosci: 

1.	 Prze strzegac postan owien ustaw y z dnia 29 stycz nia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 
( Dz . U. Nr 19 poz . 177 ze zm.). 

2,	 Przcs tr zegac posranowien ustawy z dnia 26 l istopada 1998 r. 0 finansa ch publ icznych 
( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz . 148 ze Zlll.) . 

IV. Pouczenie : 

Na niniej szy wynik skarga do Wojew6dzki ego Sadu Administracyj nego w Bydgo szczy 
nie przysluguje. 

Nini ejszy wynik kon troli zos ta l spo rzadzo ny w trzech j ednobrzmiacych egzemplarzach , /. ktoryc h 
j eden doreczono ko ntro lo wan ern u. 

(data, i lll i~ i nazw isko oraz podp is 
kontro lowanego lub osoby upowaznionej 

do reprezentowania kontrol ow anego) 

Do wia domosc i : 

I ) Adresa t 
:2) N aczeln ik Dru gi ego Urzedu Skarbowego w To runiu 
3)	 al a 


