
UZASADNIENIE

do uchwaty Nr 368/XLI/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2014 roku.

w sprawie podjetych dzialan w zakresie otrzymanej informacji o ujawnionych
okolicznosciach, wskazuj^cych na naruszenie dyscypliny finansow publicznych.

W dniu 6 marca 2014 roku do Rady Miejskiej w Chorzelach wplynejo zarzadzenie o
przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznosciach, wskazujacych na naruszenie dyscypliny
finansow publicznych z dnia 4 marca 2014 roku, przeslane przez Rzecznika Dyscypliny Finansow
Publicznych w Warszawie. Informacja z dnia 12 lutego 2014 roku o naruszeniu dyscypliny
finansow publicznych w Urzejdzie Miasta i Gminy w Chorzelach zostala zlozona do Rzecznika
dyscypliny przez Pana Andrzeja Pawlowskiego zamieszkalego w Zarehach 162, prowadzacego
dzialalnosc gospodarczq w zakresie Transport Uslugowy i Handel, a dotyczyta nieprawidlowosci
podczas post^powania o udzielenie zamowienia publicznego „odsniezanie drog gminnych na
terenie gminy Chorzele - sezon zimowy 2014".

Powyzsza sprawa zostala przekazana do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chorzelach
w celu doktadnego zbadania jej zasadnosci oraz wypracowania stosownego stanowiska.

W trakcie post^powania Komisja Rewizyjna dokonala analizy wszelkiej dokumentacji
znajdujacej si? w Urz^dzie Miasta i Gminy w Chorzelach w sprawie post^powania przetargowego o
udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego odsniezania drog gminnych na terenie Gminy
Chorzele - w sezonie zimowym 2014 oraz wysluchala wyjasnien p. Radoslawa Szydlika
(Przewodniczacego Komisji Przetargowej) i p. Andrzeja Gozdziewskiego (Podinspektora do spraw
inwestycji i zamowieh publicznych) w Urz^dzie Miasta i Gminy w Chorzelach.
Komisja Rewizyjna ustalila, iz w przedstawionej wyzej sprawie nie doszlo do naruszenia
dyscypliny finansow publicznych, co przedstawila w swoim stanowisku.



Zatacznik do uchwaly Nr 368/XLI/14
Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Chorzele, dnia 23 kwietnia 2014 roku

SSi«K°miSJi RewW}ne> RadV Mieiskiej wChorzelach wsprawiemformacj. oujawnionych okolicznosciach, wskazujacych na naruszenie
dyscypliny finansow publicznych.

1 kwietnia'ToM^r^^ ^ "SK?1 WCh°rZe'aCh na P°siedzeni^h wdniach\JZ • 2 , Wietma 2014n analizowala informacji o ujawnionychokolicznosciach, wskazujacych na naruszenie dyscypliny finansow publicznych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. Informacja zostala zlozona prze p Andr eia
Pavvlowskiego do Rzecznika Dyscypliny Finansow Publicznych, ktory ztolei praste aRadz.e M,ejsk.ej wChorzelach zprosb, oudzielenie wyjJnien pS«
do ,ch tresc, dz.alan. Przewodniczacy Rady Miejskiej wChorzelach p Darius
Brzezick, przekazal informaqe Komisji Rewizyjnej z prosba. o wypracow ne
stanowiska i przygotowanie stosownej uchwaly. Pan Andrzej Pawlowsk zarca
Burmistrzow, Miasta iGminy Chorzele p. Beacie Szczepankowsk ej nieprawdtowoid
podczas postepowania o udzielenie zamowienia publicznego „odSnie droagminnych na terenie gminy Chorzele - sezon zimowy 2014". fwie dzi ifoferta tqo
firmy, mimo najn.zszej ceny, zostala wykluczona iodrzucona ze wzg edu na bVrdzo
male uchyb,en,a, ktore byl wstanie usunac wciaju kilku godzin Pan Pawlowski
^XT^zST3™1-^siebie informac* °wykluczeniu"52SSoterty, ktora jego zdaniem me dotyczy jego firmy lecz zupelnie inneqo nie
sSsA9z°Skr Wyk°naWCy "SYStemy NaUCZania j"^IntSnych

Komisja Rewizyjna po dokonaniu analizy dokumentacji przedstawionej przez
obie strony oraz wysluchaniu wyjasnieh p. Andrzeja Gozdziewskiego (podinspektora
do spraw inwestycj, izamowieh publicznych) ip. Radoslawa Szydlika
(przewodniczacego komisji przetargowej) ustalila nastQpuja.ce fakty-
1. Firma TransportUslugowyiHandelAndrzejPawtowski06-333Zarebyztozvla

oferty do przetargu nieograniczonego na zadanie „odsniezanie drog gminnych na
terenie gminy Chorzele - wsezonie zimowym 2014 roku" na realizacie Iczeki
zamowienia obejmujacej odsniezanie drog we wsiach: Rzodkiewnica Nowa Wies
Zareteka, Rawki, Wierzchowizna.

2. Na realizacje. wyzej wymienionej cz^sci zamowienia wplyneJy dwie ofertv otakiei
pmmJnCn?HnJ "^^ ^ "^ PUnkt™' W« *̂ Z~tofiie mogl dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej iobaj oferenci zostali pisemnie

wezwani do zlozenia oferty dodatkowej na wykonanie uslugi
ifi P?s^P°waniu P^^ovvym wsprawie ofert dodatkowych pismem zdnia
16.12.2013 r. p. Andrzej Pawlowski zostal poinformowany, ze jego oferta posiada
nizsza cene .Poproszony odostarczenie nastepujacych dokumentow "
a. aktualnych badan technicznych (w dowodach rejestracyjnych) na sprzet ktory

zos al wykazany wzalaczniku nr 9 do SIWZ „Wykaz sprzetu dostepneqo
^konawcy do wykonania zamowienia" - zgodnie zrozdzialem Vpt1ppkt








