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z przeprowadzenia kontroli w związku ze zleceniem Uchwałą Nr XXXII/165/21 Rady Powiatu

Łęczyckiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łęczyckiego.

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Łęczyckiego zleciła Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu Łęczyckiego przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie analizy dokumentów

zadania pn. ,, Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i ewidencji budynków i lokali dla

obrębów; Góra Świętej Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj gm. Góra Świętej

Małgorzaty, pow. łęczycki, woj. łódzkie.

W wyniku prowadzonych czynności Komisja Rewizyjna spotkała się czrety razy.

Komisja zapoznała się z dokumentami zgromadzonymi w sprawie, a nadto wysłuchała wyjaśnień

Pana wicestarosty Wojciecha Zdziarskiego oraz radcy prawnego Pani Edyty Gorącej-janczak.

W wyniku czynności kontrolnych komisja ustaliła:

l. Umowa na wykonanie zadania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 10 obrębów ,

gmina GÓra św. Małgorzaty, Powiat Łęczycki, województwo Łódzkie. Część I - modernizacja

ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: GÓra św. Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce,

Rogulice, Zagaj, gmina Góra św. Małgorzaty , pow. łęczycki , woj. łódzkie podpisana została

w dniu 11.07.2017 roku z firmą GEOMAR S. A. Al. Piastów 30, 71-064 Szczecin.

Z zapisów umowy wynikało, Ze zakończenie prac nastąpi do 20 listopada 2017 roku, a

realizacja zamówienia odbędzie się w 3 etapach:

l etap do 21 sierpnia 2017 roku,

II etap do 30 września 2017 roku,

III etap do 6 listopada 2017 roku.,

natomiast w § 6 strony ustaliły , iż przedmiot umowy będzie podlegał odbiorom

częściowym (etapy) oraz końcowemu zgodnie z załącznikiem nr l do umowy tj.

harmonogramem rzeczowo-finansowym . Z zapisów wynika , Ze wykonawca jest

zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu materiałów potwierdzających realizację

poszczególnych etapów zadania w terminach określonych w harmonogramie . Opóźnienie w



realizacji poszczególnych etapów zadania może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy

przez zamawiającego z winy wykonawcy.

Jak ustaliła komisja, w trakcie realizacji zamówienia nie dokonano odbiorów częściowych

spisano tylko jeden protokół odbioru końcowego co oznacza, Ze odbiór prac został dokonany

niezgodnie z zapisami umowy .

Należy również zauważyć, Ze w § 5 pkt.1 wykonawca zobowiązany został do prowadzenia

dziennika prac, który umożliwiał bieżące kontrolowanie postępu i jakości prac. Jak ustalono

taki dziennik nie był prowadzony.

2. Jak wynika z zapisów umowy § 3 pkt.3 Wykonawca może powierzyć usługę będącą

przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom wyłącznie zgodnie z zapisem w

przedłożonym formularzu ofertowym do postępowania przetargowego i na zasadach

określonych w SWIZ. Komisja zapoznając się posiadanymi dokumentami ustaliła , Ze

Wykonawca składając ofertę złożył informacje o podwykonawcach, z której wynika , Ze nie

zamierza korzystać z podwykonawców a zamówienie wykona swoimi siłami ( zał. 4 do

SWIZ). Dodatkowo komisja otrzymała informację od Kierownika Referatu - Pani Marzeny

Kamińskiej , z której wynika , Ze na etapie realizacji zamówienia firma GEOMAR S.A. nie

zgłosiła żadnej firmy jako podwykonawcy .

Zespół kontrolujący Wojewody Łódzkiego na str. 37 wystąpienia pokontrolnego podaje

jednak, Ze podwykonawcą umowy była geodeta Pani Aleksandra Wierzbowska, natomiast w

piśmie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi z

dnia 16 stycznia 2018 roku, ówczesny Starosta wojciech Zdziarski wskazał, że jednym z

podwykonawców była firma żony Kierownika Wydziału Geodezji - Geodety Powiatu

Łęczyckiego . Komisja stwierdza , Ze wykonywanie prac podwykonawczych było w

sprzeczności z zapisami umowy i SWIZ .

3. W dniu 6 listopada 2017 roku zawarty został aneks do umowy Nr 90/2017 z dnia 11 lipca

2017 roku , z którego wynika , Ze w związku z zaistniałymi przesłankami w opóźnieniu prac

z przyczyny nadzwyczajnej ( powódź) której nie można było przewidzieć , mimo dołożenia

należytej staranności przez wykonawcę , strony zgodnie oświadczyły , Ze na podstawie § 12

umowy wprowadzają zmiany dotyczące terminów realizacji . Użycie słowa ,, powódź"

świadczy o poświadczeniu nieprawdy , ponieważ jako takiej powodzi na terenie gminy Góra

Świętej Małgorzaty nie było w 2017 roku .



Zgodnie z zapisem § 10 pkt. 3 umowy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę za zwłokę

w wysokości 0,5 % wartości niniejszego zamówienia za każdy dzień zwłoki .

W związku, iż wykonawca nie prowadził dziennika prac jak również nie zgłaszał

zamawiającemu materiałów potwierdzających realizację poszczególnych etapów zadania

potwierdzonych częściowym protokołem odbioru w terminach określonych w

harmonogramie, nie realizował prac z należytą starannością , co prowadzi do wniosku, Ze

zawarcie aneksu było niezasadne , natomiast zasadnym było naliczanie kar umownych

zgodnie z umową . Kary umowne za 30 dni opóźnienia wyniosłyby 37.663,66 zł. .

4. W trakcie prac komisji ustalono, Ze osoba wskazana przez wykonawcę - firmę GEOMAR

S.A jako osoba , które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6 do

SWlZ) i której podpisy widniały na zawiadomieniach, złożyła w dniu 8 marca 2021 roku

oświadczenie, iż nie wykonywała żadnych prac na terenie powiatu łęczyckiego.

W związku z zaistniałą sytuacją, sprawa została skierowana do organów ścigania przez Zarząd

Powiatu Łęczyckiego .

5. Komisja stwierdziła ponadto ,Ze w otrzymanych dokumentach znalazły się dwie kserokopie

tego samego pisma od firmy GEOMAR S.A. wnoszącego o przesuniecie terminu wykonania

zadania. Jak zauważyła komisja jedno pismo było bez pieczęci daty wpływu, liczby

porządkowej i dekretacji komu zostało przekazane, natomiast drugie z pism nie zawierało

pieczęci daty wpływu, liczby porządkowej jednak widniała na nim dekretacja ówczesnego

Starosty. Komisja nie uzyskała odpowiedzi dlaczego w obiegu znajdują się dwa różne

dokumenty, stwierdzając jednocześnie ,Ze takie dokument naruszają przepisy rozporządzenia

Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 201 ] roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów

zakładowych.

6. W trakcie prac komisji ustdono , iż w trakcie prowadzonej modernizacji były zgłaszane uwagi

i zastrzeżenia co do realizacji zadania. Zastrzeżenia dotyczyły miedzy innymi braku

wymaganych uprawnień zawodowych oraz błędów na gruncie w trakcie ustalania przebiegu

granic działek . Przed odbiorem końcowym robót w dniu 18.12 2017 roku Starosta Łęczycki

wojciech Zdziarski otrzymał pismo z dnia 13.12.2017 roku od Łódzkiego Wojewódzkiego

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zawierające skargę Pana Zbigniewa

Marczaka z dnia 08.12.2017 roku na przeprowadzone czynności geodezyjne wykonywane w



trakcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Góra św. Małgorzaty .

Stawiane zarzuty przez Pana Zbigniewa Marczaka budziły poważne wątpliwości Łódzkiego

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego co do prawidłowości

wykonywanych czynności min. dopuszczenie do prac osób nie posiadających uprawnień a

wykonujących obowiązki geodety . Ze względu na powyższe poprosił Starostę Łęczyckiego o

dogłębną analizę materiałów przedłożonych zamawiającemu przez wykonawcę prac

modernizacyjnych . W udzielonej odpowiedzi pismem z dnia 16.01.2017 roku Starosta

Łęczycki poświadczył informując Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego , o fakcie , Ze Kierownikiem prac , który koordynował i

nadzorował min. w terenie czynności ustalenia granic zgodnie ze zgłoszeniem był Pan

Sławomir Zwierzyński . Ponadto poświadczył nieprawdę w udzielonej odpowiedzi , Ze

właścicielka działki ewidencyjnej o numerze 48/1 w obrębie Góra św. Małgorzaty może

potwierdzić fakt , Ze pomiary na gruncie się odbywały . Powyższe nie jest możliwe ze

względu iż ta właścicielka ( rocznik 1910 ) w czasie pomiarów nie żyła . Komisja stwierdza ,

Ze powyższe świadczy , iż pomimo prośby Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego o dogłębną analizę materiałów przedłożonych

zamawiającemu przez wykonawcę prac modernizacyjnych Starosta Łęczycki wojciech

Zdziarski nie podszedł z należytą starannością do wyjaśnienia zarzutów . Gdyby dokonano

dogłębnej analizy materiałów pod kątem zarzutów czynionych przez Skarżącego Zbigniewa

Marczaka uniknięto by nieprawidłowości i poświadczania nieprawdy .

Biorąc powyższe ustalenia komisji , należy stwierdzić brak należytego nadzoru nad realizacją

zadań wynikających z umowy dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i ewidencji

budynków dla gminy Góra Świętej Małgorzaty i narażenie Powiatu łęczyckiego na stratę

finansową z tytułu nie uzyskanych kar umownych . Ponadto komisja stwierdza , Ze wykazany

szereg nieprawidłowości może mieć dalej idące niekorzystne skutki finansowe dla Powiatu

Łęczyckiego .
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