
PROTOKÓŁ NR 6.2017 

Komisji Rewizyjnej 

z dnia 15 maja 2017 r.  

 

Miejsce posiedzenia – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12. 

 

 Przewodniczący Komisji Mirosław Aneszko otworzył posiedzenie i przywitał 

wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą 

wszyscy członkowie komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. 

Lista obecności Komisji w załączeniu. 

 
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia: 

 
1. Rozpatrzenie wniosku z dnia 28 kwietnia 2017 r. i przeprowadzenie kontroli w 

sprawie zlecenia świadczenia usług dla Gminy Jeleniewo przez Pracownię 

Urbanistyczną Anna Makarewicz w Suwałkach w zakresie przygotowywania 

projektów decyzji Wójta Gminy Jeleniewo o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu.  

2. Przedstawienie opinii Radzie Gminy Jeleniewo z przeprowadzonej kontroli. 

3. Sprawy bieżące, opiniowanie uchwał. 

 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 
 

Ad. 1. Na podstawie wniosku z dnia 28 kwietnia 2017 r. Państwa E.Z.W. w sprawie 

zlecenia świadczenia usług dla Gminy Jeleniewo przez Pracownię Urbanistyczną Anna 

Makarewicz w Suwałkach w zakresie przygotowywania projektów decyzji Wójta Gminy 

Jeleniewo o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Komisja Rewizyjna 

przeprowadziła w dniu 15 maja 2017 r. kontrolę powyższego zamówienia publicznego. 

 Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w oparciu o przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, wydanego zarządzenia nr 

295.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

w Urzędzie Gminy Jeleniewo regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, 

usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000 euro oraz przedstawionej dokumentacji, dotyczącej zlecenia usług 

dla Pracowni Urbanistycznej Anna Makarewicz w Suwałkach. 

 W wyniku analizy przepisów dotyczących zamówień publicznych  

i dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu (tj. faktury wystawione za przygotowanie 

projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) Komisja 

Rewizyjna stwierdza, iż zamówienie publiczne na świadczenie usług dla Gminy 

Jeleniewo w zakresie przygotowywania projektów decyzji Wójta Gminy Jeleniewo  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostało dokonane w trybie art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 zarządzenia nr 295.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 

17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jeleniewo regulaminu 

udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.  
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 W związku z potrzebą udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie 

przekraczała 8 000 euro, zostały podjęte procedury zamówienia określone w ustawie  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zarządzeniu nr 295.2014 

Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2014 r. Komisja Rewizyjna pragnie 

poinformować, że zamówienia dokonano zgodnie z powyższymi przepisami tj.: 

- wartość zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, na podstawie udzielonych usług w terminie poprzednich 

12 miesięcy,  

- zamówienia publicznego dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. „Ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro”, 

- zamówienia publicznego o wartości do 8 000 euro dokonano na podstawie  

§ 4 ust. 2 zarządzenia nr 295.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2014 r.  

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jeleniewo regulaminu udzielania zamówień 

publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 

   
Ad. 2. Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych uwag w zakresie zawarcia umowy Gminy  

Jeleniewo z Pracownią Urbanistyczną Anna Makarewicz w Suwałkach na wykonywanie  

usług dla Gminy Jeleniewo w sprawie przygotowywania projektów decyzji Wójta Gminy  

Jeleniewo o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  
Komisja przedstawi Radzie Gminy Jeleniewo opinię pozytywną. 

 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Mirosław Aneszko 

zamknął posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Podpisy komisji: 

 

1. Aneszko Mirosław       – przewodniczący  ……………………….. 

Członkowie Komisji:  

2. Bukpaś Damian –     ………………………..  

3. Ciszewski Sławomir –      ………………………..  

 

 

 

 

 
Protokołowała:  

Maria Waszkiewicz 

 

 

 
Sp.MW 

dn. 15.05.2017 r. 

 


