Ufr,ZĄn

1\{1}ł"EsKI

ęg A,§iercggę:,,łie

1

§

ź

iWpł"

Protokół

1,{. me, ?fiffi

F

F,lr...",,,.,,

""

"..

",

,.,

,, . ",

oJ

Llczba ;iałąc*ników
Skierowano...

z czynnościkontrolnych przeprowadzonych w zakresie reafizffTT
Mieroszów z firmami zewnętrznymi w latach 2015 - 2018
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Data zakończenia czynnościkontrolnych : 15.04.2019 roku

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Mieroszowa- Pan Andrzej Lipiński
Adres kontrolowanej jednostki: pl. Niepodległości1, 58-350 Mieroszów
Komisja Rewizyjna oświadcza, ze kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia
wydanego przez PrzęwodniczącąRady Miejskiej i została przeprowadzonazgodnie z § 91 ust.1 Statutu

Grniny cyt.:
1.zgodności z prawem,
2.gospodarności,
3.rzetelności,

4.celowości,
5.zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna niezbędne informacje uzyskała z dokumentów dostarczonych przez odpowiednie
referaty otaz z rozmów prowadzonych z ptacownikami Urzędu Miejskiego w Mieroszowie,

Samorząd terytorialny,

w myślart.

163 Konstyttrcji

RŁ

wykonuje zadania publiczne

niezastrzężone przez Konsytuację lub ustawy dla organów innyclr władz publicznych.

W zakresie zadań
zadarłia własne

o

samorządu nrieścisię gospodarka konrunalna, rozunriana szeroko jako

charakterze gospodarczym. Precyzuje

to ustawa zasadnicza w art. 166

ust,l

wskazując zadania słuzące zaspokajaniu potrzeb wspolnoty samorządowej jako zadania własne.
Samorząd posiadając swobodę w doborze środkow (form) zapewniających coraz efektywniejszą
realizację często złożonych zadah publicznych, powierza częścz nich na podstawie umów podmiotom
zewnętrznym.

Umowy o powierzenię zadanta publicznego są umowami cywilnoprawnymi.
Gmina Mieroszów w latach 20I5-2a18 zawarła z podmiotami zewnętrznymi 270 unrow

.
.

2015 - 29 umów;

20l6 - 55 umów;

:

2

.
,

2017

-

105 umów;

2018

-

87 umow:

obserwujemy więc wzrost ilościzleconych plac podmiotom zewnętrznym.

Komisja Rewizyjna postanowiła przeanalizować w ramach kontroli umowy zawartę z

.
.
.
.
1.

:

EffiCon Wrocław;
Horpol Piaseczno;

MiszelgrodWałbrzyclr;
Usługi Tcchniczne Z.Czempkowska.

EffiCon sp. z o.o. jest firmą doradczą, ktora kieruje swoją ofertę między innymi do gmin, powiatow,

firm, wspolnot

i

społdzielni mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w

fr,rnduszach unijnyclr. Firma

p.n. Europejski Urząd

-

ta w lataclr 2015-2017 prowadziła dla gminy Mieroszów proglam

Nowa Perspektywa 2020. Program obejmował szkolenia dla pracownikow

urzędu, usługi doradczę oraz infonnacyjne. Szkolenia d]a 3 osob organizowane były co poł roku, przez

3 kolejne lata. Usługi doradcze realizowane były poprzęz konsultacje bezpośrednie, telefoniczne,
korespondencję elektroniczną oruz vdział w spotkaniach. Dotyczyły szeroko pojętych zagadnień
zwtązanych z funduszami Unii Europejskiej. Usługi informacyjne dotyczyły mozliwych do pozyskania

funduszy zewnętrznych. Realizowane były w postaci corniesięcznego raportl-r przesyłanego drogą
elektr^oniczną.

Realizacja ploglarnu kosztowała Gminę Mieroszów

.
.
.

:

ż015 - 14 400 pln

- l8 444 pln
2017 - ]B 444pln

2016

Firma EffiCon opracowała równiez dla Gnriny Mieroszów
w 2016 roku:

.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów zgodnie z wymaganiami Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnośląskiego ( RPO

WD) ż014 - 20ż0 Koszt

opracowania progranru: 49 900 pln,

. Projekt

Remont gminnych lrudynków mieszkalnych

w

Mieroszowie

lv Sokołowsku, ul. Główna 12a, Główna 14 oraz ul. Unisławska 2.
Koszt projektu 14 700 pln.

w 2017 roku

.

:

Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku

ul. Krótka

3

Koszt opracowania 5 526,14 pln
w 20l8 roku

,

:

Przygotowanie pierwszego etapu dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego projektu grantowego
wymiany kotłow oraz odnawialnych żródeł energii w ramach RPO WD 2a14-2aż0.

Koszt opracowania 6 000 pln

Uchwałą Nr lYl47l20l9 Gmina Mieroszów przystąpiła do partneł,stwa

w celu

realizacji

projektu.

.

Projekt Przebudowa pomieszczeń budynku przy ulicy Wolności 29

w

ramach inwestycji

w infrastrukturę społeczną.
Koszt projektu l2 300 pln

Decyzją Rady Miejskiej zrezygnowano

z

rea7izacji projektLl ponlitno przyznania

dofinansowania.
2. Horpol sp. z o.o. specjalizuje się w dziedzinie ochrony przeciwpozarowej. Oferuje pełen asoftyment
sprzętu przcciwpozarowego dla słuzb ratowniczo

-

gaśniczych. W 2018 roku Gmina Mieroszów w

ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości zakupiła w ww. firrnie detibrylator oraz zestaw

hydrauliczny do wyważania drzwi i cięcia pedałow.

Kosztrealizacji umowy 25 041 pln
Sprzęt przekazano lokalnej jednostce OSP.
3,

Miszelgród Michael Liguz Wałbrzych jest to firma zajmująca się utrzymanienr izagospodarowaniem

terenów zieleni.

W 20l8 Gmina Mieroszów zawarłazwlw firmą unrowy na:

. Utrzymanie terenów komunalnych od

l

8.06.2018 do

l0.08.2018.

Koszt umowy 43 545,60 zł

.

Zabiegi konserwacyjne na Pomniku Przyrody

- Cis pospolity w Sokołowsku.

Koszt umowy 2 500 zł

4. Usługi Techniczne Zofia

Czempkowska Wałbrzych jest firmą zajmującą się nadzorem

budowlarrym. Prowadzi budowy, kontrole budowlane, przeglądy okresowe budynków oraz
świadczyusługi proj ektowe,
W 20l8 roku Gnrina Mieroszow zleclła ww, firmie

.

:

wykonanie przeglądow okresowlrch i kontrolę stanu technicznego urządzeń i obiektow
- Bike Arena Parkowa Góra;

:

4
- Zadaszenie sceny Parkowa Góra;
- Wieza widokowa Parkowa Gora;
- Urządzenia siłowni zewnętrznej Parkowa Góra;
- Urządzenia siłowni zewnętrznej Sokołowsko.

Koszt umowy

1

783.50 pln.

Przegląd został wykonany, uwagi odnotowane w ksiązkach obiektow.

. Wykonanie

dokumentacji

projektowo

kosztorysowej

na Wykonanie

boiska

wielofunkcyjnego przv Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sokołowsku.
Koszt projektu 14'760 zł.
Dokum entacj

a j est

wykorzystywan a do r ealizacjl proj ektu.

Wnioski Komisji:
Ad.l.Gmina Microszow podczas realtzacjt progTamu Europejski Urząd - Nowa Perspektywa 2020 nie
wykorzystała mozliwości wynikających ze współpracy z firmą Eff,rCon. Poniesionę nakłady nie były
współrnieme do odniesionych korzyści, a duża częśó przeszkolonych pracownikow juz nie pracuje.

Wynikać to mogło z polityki kadrowej

i

sposobu funkcjonowania odpowiedzialnego referatu. Jest to

jednak temat na oddzielną kontrolę.

Ad.2.Komisja nie ma zastrzeżeń do zadań realizowanych przez firmę Horpol. Sprzęt

i

urządzenia

są wysokiej klasy i doskonałej jakości.

Ad.3.W ocenie l(omisji zadanta polegające na utrzymaniu zięleni oraz terenów komunalnych powinny
być realizowane w całościprzęz firmę zewnętrzną. Okazuje się bowiem, iz system prac społeczno- .użytecznych jest niewydolny. Osobną rzeaząjest fakt, ze społka gminna

ZGKiM Mieroszów, okazała

się być droższa niz firma Miszelgrod, a to ona właśniebyłaby, z uwagi na interes gminy, najlepsza
do prowadzenia tych prac.

Ad.4.Prace firroy Usługi Techniczne Z.Czempińska były niezbędne

z

uwagł na przepisy prawa

budowlanego, .Tednakze Komisja zwraca uwagę na fakt, żę za|ęcęnia po kontroli obiektow nie zostały
zrealizowane.
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