
URZAD MIASTA GDTN1
BIURO KONTROLI

Alejo MarszaJka Pitsudtkiego 52/54
81-382 Gdynia

PBK.1711.18.2016

SPRAWOZDANIE NR 24/2016

Z kontroli doraznej przeprowadzonej w:
Administracji Budynkow Komunalnych Nr 3, ul. Abrahama 55,
81-366 Gdynia przez:

Iwon? Torkowsk^ - Kierownika BiuraKontroli,
Jolante Armknecht - Glownego specjalist? Biura Kontroli

na podstawie upowaznienia nr24/2016 Prezydenta Miasta Gdyni
z 25.11.2016 r.(SOO.077.119.2016)

do przeprowadzenia kontroli doraznej dotyczacej struktury organizacyjnej,
zasad zatrudniania i wynagradzania, zlecenia wykonania robot remontowo-
budowlanych w okresie 2013-2016 rok.

Kontrole przeprowadzono od25 listopada do 8 grudnia 2016 r.

Wkontrolowanym okresie Kierownikiem Administracji Budynkow Nr3 byla
Pani Ewa Trzebiatowska-Citko.

Wyjasnien w trakcie kontroli udzielali:
1. Pani Ewa Trzebiatowska-Citko - Kierownik Administracji Budynkow

Komunalnych Nr 3,
2. Pani Halina Mikluszka - Glowna ksiegowa,
3. Pani Danuta Preuss- Specjalista ds. kadr i plac.

Woparciu o udostejmiona dokumentacj? ustalono co nast^puje:

I. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI BUDYNKOW
KOMUNALNYCH NR 3

Regulamin organizacyjny okresla organizacje wewn?trzn^ i zasady
funkcjonowania Administracji Budynkow Komunalnych Nr 3 zwany dalej ABK
Nr3.

ABK Nr 3jest jednostk^ budzetow^ nie posiadaja^ osobowosci prawnej.
Realizowane zadania to:

• gospodarka komunalna zasobem mieszkaniowym, gminnymi obiektami
uzytkowymi oraz administracyjnymi, zasobem mieszkaniowym Skarbu
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Pahstwa wobec ktorego Prezydent Miasta wykonuje zadnia z zakresu
administracji rzadowej, administrowania nieruchomosciami wspolnymi
w ramach zawartych umow oraz budynkami stanowiacymi wlasnosc osob
fizycznych przekazanych w administracji powiernicz^ lub przymusow^;

• zaspakajanie potrzeb mieszkahcow tych zasobow;
• realizacja innych zadah zwiazanych z funkcjonowaniem komunalnych

zasobow mieszkaniowych, zasobow mieszkalnych Skarbu Pahstwa wobec
ktorych Prezydent Miasta wykonuje zadania z zakresu administracji
rzadowej, lokali uzytkowych ich infrastruktury, w tym dozorowanie
nieruchomosci.

Przedmiotem dzialania ABK Nr 3 w szczegolnosci jest:
• prowadzenie administracji budynkow, lokali mieszkalnych i uzytkowych

i innych nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Gminy Miasta Gdyni oraz
lokali mieszkalnych stanowiacych wlasnosc SkarbuPahstwa wobec
ktorych Prezydent Miasta wykonuje zadania z zakresu administracji
rzadowej orazw ramach zawartych umow innych nieruchomosci
wspolnych ktorych wspolwlascicielem jest Gmina Gdynia;

• utrzymanie sprawnosci technicznej i uzytkowej eksploatowanej
budynkow, lokali i infrastruktury;

• zabezpieczenie prawidlowej eksploatacji budynkow, lokali
i infrastruktury;

• ustalenie potrzeb i ich realizacja w zakresie: remontow budynkow,
budowli, lokali mieszkalnych i uzytkowych, rozbiorek w uzgodnieniu
z wlasciwajednostka organizacyjn^ Urzedu Miasta Gdyni;

• przygotowanie i realizacja wskazanych zadah inwestycyjnych;
• utrzymanie wlasciwego stanu sanitarnego zasobow otoczenia oraz

zabezpieczeniaprzeciwpozarowego;
• utrzymanie estetki budynkow i budowli oraz przyleglych terenow w tym

zieleni;
• wspolpraca z wlasciwymi przedmiotowo jednostkami organizacyjnymi

Urzedu Miasta Gdyni.
Przedmiot dzialania obejmuje rowniez miedzy innymi: zawieranie umow
zpodmiotami gospodarczymi i kontrole ich wykonywania, egzekwowanie
naleznosci zawykoname uslugi, wnioskowanie do organow Miasta co do
wielkosci srodkow finansowych na realizacje zadah, zawieranie umow na
najem lokali mieszkalnych, windykacje naleznosci, opracowywanie planow
rzeczowo-finansowych dzialalnosci gospodarczej, prowadzenie administracji
komunalnych obiektow niemieszkalnych, zawieranie umow na wykonanie
robot uslug i dostaw, utrzymanie stanu technicznego budynkow.
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Organizacja pracy

Administracji kieruje i reprezentuje na zewnafrz Kierownik zatrudniany
i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdyni. Kierownik kieruje dzialalnosci^
jednostki na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Gdyni, dziala przy pomocy zast^pcy i Glownego ksi^gowego.
Do zadah Kierownika nalezy terminowe wykonywanie zadah wynikajacych
z przyjetych planow rzeczowo-finansowych, przepisow prawa, Statutu,
uchwal Rady Miasta, zarzadzeh Prezydenta Miasta, zleceh Skarbnika Miasta.
Kierownik sprawuje nadzor nad wlasciwym wykorzystanie srodkow
finansowych, organizacja pracy, powierzonym majatkiem.
W ramach udzielonych przez Prezydenta Miasta Gdyni pelnomocnictw oraz
zgodnie z zakresem zadah i obowiazkow Kierownik ma prawo do skiadania
oswiadczeh woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie dzialania ABK
Nr 3 , zaci^gania zobowiazah w imieniu Gminy Miasta Gdyni w ramach
planu finansowego jednostki i umow wieloletnich, administrowanie
powierzonym majatkiem, dysponowanie majatkiem i przyznanymi
funduszami, prowadzenie polityki kadrowej i placowej w ramach
okreslonego przez PrezydentaMiasta funduszu plac, reprezentowanie
Administracji na zewnatrz, reprezentowania Gminy Miasta Gdyni we
wspolnotach mieszkaniowych , udzielania pelnomocnictw, wypowiadania
wspolnotom mieszkaniowym umow o zarzadzanie, kierowanie caloksztaltem
zadah obrony cywilnej i obronnosci.

Zast$pca kierownika realizuje zadania wyznaczone przez Kierownika
Administracji. Do jego zadah nalezy: wykonywanie funkcji zwierzchnika
sluzbowego wobec pracownikow bezposrednio podleglych, opracowanie
zakresu zadah i obowiazkow dla pracownikow swojego pionu oraz nadzor
nad prawidlowym wykonywaniem zadah i obowiazkow, prowadzenie
prawidlowej gospodarki zasobami i srodkami przeznaczonymi na remonty,
biezace prowadzenie ksiazekobiektow budowlanych oraz nadzor nad
terminowosci^ wykonywanych i zlecanych przegladow, opracowywanie
projektow planow rzeczowo-finansowych, nadzor nad realizacja zadah
remontowych i inwestycyjnych, udzial w protokolarnym przejmowaniu
i pokazywaniu lokali, budynkow, budowli, prowadzenie obslugi
mieszkahcow, kontrola zarzadcza, aktualizacja zakresow obowiazkow
podleglych pracownikow, systematyczne sprawdzanie merytorycznej
i finansowo-prawnej poprawnosci prowadzonych zagadnieh.

Glowny ksiegowy odpowiada za prawidlowe prowadzenie rachunkowosci
oraz za caloksztait spraw zwiqzanych z fmansow^ i ksi^gow^ obslugi
jednostki w oparciu o ustaw? o rachunkowosci i ustaw§ o finansach
publicznych. Do zadah nalezy wszczegolnosci: wykonywanie funkcji (^TqAk C



zwierzchnika wobec pracownikow bezposrednio podleglych, opracowywanie
zakresow zadah i obowiazkow dlapracownikow swojego pionuoraznadzor
nad prawidlowoscia_ wykonywanych zadah, kontrola zgodnosci operacji
gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki, zapewnienie
prawidtowosci i terminowosci wykonywanych sprawozdah, opracowywanie
planow finansowych oraz ich analiza, prowadzenie caloksztaltu zagadnieh
fmansowo-ksi^gowych przy pomocy podleglych pracownikow.
Regulamin obowiazuje od 1.04.2015 rok.

Struktura organizacyjna ABK Nr 3 - stan na 28 listopada 2016 r.

1. Kierownik Ewa Trzebiatowska-Citko

podleglych 7 pracownikow zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu
pracy (glowny ksi^gowy, zast^pca kierownika, specjalista ds. kadr i plac,
specjalista ds. windykacji i kontroli wewnefrznej, 2 specjalistow ds.
windykacji, specjalista ds. organizacji wspolnot mieszkaniowych).

2. Zast^pca Kierownika ds. technicznych Teresa Witt
podleglych 11 pracownikow zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu
pracy (starszy specjalista ds. administracji, 4 specjalistow ds.
administracji, starszy specjalista ds. energetycznych, starszy specjalista
ds. CO i gazu, starszy specjalista ds. wod.- kanalizacyjnych, samodzielny
referent ds. technicznych, starszy referent ds. technicznych, referent
rzemieslnik specjalista).

3. Glowna ksi^gowa Halina Mikluszka
podleglych 13 pracownikow w tym 12 pracownikow zatrudnionych
w pelnym wymiarze czasu pracy, 1 pracownik zatrudniony w wymiarze
0,875 etatu (3 specjalistow ds. ksi^gowosci, 2 samodzielnych referentow
ds. ksi^gowych, 3 specjalistow ds. ekonomicznych, 3 specjalistow ds.
czynszu, inspektor ds. administracyjnych i kasy, specjalista ds. kasy)

Stany zatrudnienia w poszczegolnych latach ksztaltowaly si$ nastejDujaco:

Stan na dzieri Osoby Etaty
31.12.2013 32 31,75

31.12.2014 32 31,875

31.12.2015 32 31,875

30.11.2016 32 31,875

Kontrolujace po analizie akt osobowych pracownikow ABK nr 3 stwierdzaj^,
ze w jednostce nie s^ zatrudnieni krewni ani powinowaci Pani Ewy
Trzebiatowskiej - Citko Kierownika ABK Nr 3. QJqaJU.



Wjednostce zatrudnione jest maizehstwo
, ktorzy stall si$ pracownikami ABK Nr 3 po przejeeiu ABK

Nrl

Miedzy tymi pracownikami nie zachodzi podleglosc sluzbowa.

Aktualnie w ABK Nr 3 zatrudnionych jest 11 osob pobierajacych
swiadczenie emerytalne (w tym jedna osoba na 0,875 etatu),
co stanowi 34 % stanu osobowego i etatowego jednostki.

W latach 2013-2016 przyjeto tylko jednego pracownika
na stanowisko specjalista ds. ksiegowych -

Zatrudnienie zostalo poprzedzone przeprowadzeniem procedury naboru

Zakresy obowiazkow

Kontrolujace sprawdziry akta osobowe wszystkich pracownikow
zatrudnionych w ABK Nr 3. Ustalono, ze w aktach osobowych pracownikow
zakresy obowiazkow nie byly aktualizowane przez wiele lat, stwierdzono
rowniez przypadki braku zakresu obowiazkow. Nalezy zwrocic uwage, ze
sporzadzenie przez przelozonego dla pracownika zakresu obowiazkow jest
wskazane. Kodeks pracy- art. 94 nakazuje pracodawcom zaznajomic
pracownikow podejmujacych prace z zakresem ich obowiazkow, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach. Nie precyzuje wjaki
sposob powinno to nastaj)ic- pisemnie czy ustnie. Zdaniem kontrolujqcych
kazdy z zatrudnionych pracownikow powinien posiadac aktualny zakres
obowiazkow. Sporzadzenie zakresu obowiazkow pozwalana sprecyzowanie
zadah, ktore ma wykonywac pracownik, co jest szczegolnie pozadane
w sytuacjach, gdy sama nazwa stanowiska jest ogolna i nie pozwala
na stwierdzenie, czym konkretnie ma zajmowac sie dana osoba. Dokument
ten konkretyzuje obowiazki pracownika, ktore ogolnie zapisane sq w art.
100 k.p., regulaminach pracy lub innych aktach prawa pracy. Prawidlowe
sporzadzenie zakresu obowiazkow pozwoli na unikniecie spor6w
kompetencyjnych miedzy pracownikami zatrudnionymi
na podobnych stanowiskach, a wrazie ich powstania jasne rozstrzygniecie
danego problemu. Dokument taki moze bye rowniez wykorzystany
w przypadku ewentualnych sporow przed sadem pracy. Sporz£|dzajac zakres
obowiazkow nalezy pamietac, ze musi sie on miescic w rodzaju umowionej
pracy okreslonej w zawartej umowie. Do celowdowodowych wskazane jest,
aby pracownik potwierdzil na kopii otrzymanie omowionego dokumentu
wraz z data kiedy miato to miejsce. Kopie zakresu obowiazkow nalezy
wpiai w czeici B akt osobowych pracownika.
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Kierownik ABK Nr 3 Pani Ewa Trzebiatowska-Citko pisemnie oswiadczyla,
ze w trakcie kontroli dokonano weryfikacji zakresow obowiazkow
wszystkich pracownikow. Brakujace zakresy obowiazkow uzupelniono
w trakcie kontroli.

II. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKOW

ADMINISTRACJI BUDYNKOW KOMUNALNYCH NR 3

Zasady wynagradzania pracownikow ABK Nr 3 okresla Regulamin
Wynagradzania Pracownikow Administracji Budynkow Komunalnych Nr 3
w Gdyni wprowadzony Zarzadzeniem nr 6/2009 Kierownika Administracji
Budynkow Komunalnych Nr 3 w Gdynia z dnia 21.12.2009 r. w sprawie
wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania pracownikow. Regulamin
wszedl w zycie 1 stycznia 2010 r.
Regulamin wynagradzania pracownikow ABK Nr 3 zawiera postanowienia
ogolne, w ktorych okreslono wymagania kwalifikacyjne pracownikow,
szczegolowe warunki wynagradzania (w tym maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego), warunki przyznawania i sposob wyplacania
premii i nagrod, sposobprzyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.

Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania kwalifikacyjne pracownikow ujeto w wykazie stanowisk
(minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbedne do wykonywania pracy
na poszczegolnych stanowiskach, minimalny poziom wynagrodzenia -
stanowi zalacznik nr 1 do Regulaminu).

Szczegolowe warunki wynagradzania

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy
nie moze bye nizsze od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawa^
z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. 2015 poz. 208 z pozn.
zm.).
Pracownikowi zatrudnionemu w niepelnym wymiarze czasu pracy
przysluguje wynagrodzenie zasadnicze i inne skladniki wynagrodzenia
w wysokosci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy okreslonego
w umowie o prac§.
Pracownikowi przysluguje: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za
wieloletniq prace, dodatek funkcyjny, specjalny, inny dodatek, premia,
wynagrodzenie za prac$ w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowe,
nagrody z funduszu nagrod za szczegolne osiajmietia w pracy zawodowej,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowa odprawa pieniezna
w zwiazku z przejsciem na emerytur? lub rent<3. /



Ustalono tabele: maksymalnych stawek miesiecznego wynagrodzenia
zasadniczego, dodatku funkcyjnego, maksymalnych kategorii
zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego.

Premiowanie i nagradzanie pracownikow

Wramach posiadanych srodkow na wynagrodzenia tworzy sie fundusz
premiowy wwysokosci wynagrodzeh zasadniczych, ktory ma charakter
uznaniowo-motywacyjny. Za czas nieobecnosci pracownika premia
uznaniowa nie przysluguje. Decyzje oprzyznaniu premii uznaniowo-
motywacyjnej podejmuje Kierownik ABK Nr 3na wniosek przelozonego
pracownika lub zwlasnej inicjatywy. Premia przyznawana jest wokresach
miesiecznych.

Wokresie 2013 r. i 2014 r. premie dla pracownikow wyniosty
wynagrodzenia zasadniczego. W2015 r. za okres od stycznia do
pazdziernikapremia wyniosla ,wlistopadzie ,awgrudniu
Od stycznia do 1istopada 2016 r. premia wynosita

w kontrolowanym okresie otrzymali premi<? oprocz
zatrudnionej, jako »

nie otrzymala premii z uwagi na zaniedbania obowiazkow
sluzbowych.

Wramach posiadanych srodkow tworzony jest fundusz nagrod za dany rok
kalendarzowy.
Nagrody uznaniowe moga. bye przyznawane wszczegolnosci za:
• szczegolne osiajniecia w pracy,
• wykonywanie dodatkowych zadah, wykraczaj^cych poza zakres

podstawowych obowiazkow wynikajacych zumowy oprac?, za ktore
pracownik nie otrzymuje dodatku specjalnego,

• inicjatywe i samodzielnosc wstosunku do rozwiazan usprawniaj^cych
realizacje powierzonych zadah,

• wzorowe wypemianie obowiazkow sluzbowych.
Decyzje onagradzaniu pracownika podejmuje Kierownik ABK Nr 3
nawniosek bezposredniego kierownika.
Kierownik ABK nr 3 moze przyznawac nagrody za catoksztalt osi^gmec
wrealizacji zadan nalozonych na ABK Nr 3.

Roczna kwota indywidualnej nagrody wyniosla
Najwyzsze nagrody otrzymywala , mektore

,nickt6rzy oraz osoba
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Przyznawanie dodatkufunkcyjnego i specjalnego

Dodatek funkcyjny przysluguje pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku:
(wysokosc

dodatku okresla zalacznik nr 3 do Regulaminu).
Dodatek specjalny moze bye przyznany pracownikowi z tytulu zwiekszenia
zakresu obowiazkow sluzbowych lub powierzenia dodatkowych zadah albo
z uwagi na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy. Dodatek
specjalny przyznawany jest naczas okreslony nie dluzej niz rok
(a w indywidualnych przypadkach na czas nieokreslony). Kwota dodatku
specjalnego to i nie wiecej niz lacznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
O przyznaniu dodatku specjalnego decyduje Kierownik ABK Nr 3. Dodatek
wyplacany jest w ramach srodkow na wynagrodzenia.
W 2013 r. otrzymywalo dodatek specjalny, w 2014 r.

, w2015 r. - aw2016 r. - . Najwiecej
dodatkow specjalnych przyznano
Dodatek funkcyjny i specjalny wyplacane si? w pelnej wysokosci za okresy
nieobecnosci w pracy spowodowane urlopem wypoczynkowym,
niezdolnoseia do pracy wywoiana chorob^ oraz korzystaniem ze zwolnieh
od pracy, ktorych pracodawca ma obowiazek udzielac na podstawie Kodeksu
pracy i jego przepisow wykonawczych. W razie nieobecnosci spowodowanej
innymi okolicznosciami jest proporcjonalniezmniejszony o liczb? godzin tej
nieobecnosci.

Inny dodatek

W Dziale IV Regulaminu pn. Szczegolowe Warunki Wynagradzania w § 5
pkt. 6 przewidziano „Inny dodatek zgodnie z art. 39 ust 1 Ustawy" (pod
pojeciem Ustawy w Regulaminie okreslono ustawy z 21.11.2008 r.
o pracownikach samorzadowych).
W art. 39 ust. 1 okreslono, ze pracodawca
w regulaminie wynagradzania okresli,dla pracownikow samorzadowych,
o ktorych mowa w art. 4 ust. I pkt 3:
1) wymagania kwalifikacyjne pracownikow samorzadowych;
2) szczegolowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego.
W ust. 2 art. 39 okreslono, iz pracodawca w regulaminie wynagradzania,
o ktorym mowa w ust. 1, moze okreslic:
1) warunki przyznawania oraz warunki i sposob wyplacania premii i nagrod
innych niz nagroda jubileuszowa;
2) warunki i sposob przyznawania dodatkow, o ktorych mowa w art. 36 ust.
4 i 5, oraz innych dodatkow. /



Wynika z tego przepisu, ze pracodawcamoze w Regulaminie okreslic inne
dodatki do wynagrodzenia poza tymi okreslonymi w ustawie.
Za kazdym razem nalezy jednak scisle okreslic warunki ich uzyskania oraz
wysokosc.

W 2013 r. przyznano „inne dodatki" ich wysokosc
wyniosla zl miesiecznie, w 2014 r. „inne dodatki"
otrzymywalo w kwocie zl miesiecznie,
w 2015 r. a wysokosc dodatkow wyniosla zl
miesiecznie, w 2016 r. „inny dodatek" otrzymuje w wysokosci

Wedlug pisemnego oswiadczenia Kierownika ABK pani Ewy Citko

, ktorym zmniejszono wynagrodzenie zasadnicze
na skutek zmiany maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
wposzczegolnych kategoriach zaszeregowania wprowadzonych
Rozporzadzeniem Rady Ministrow zdnia 18 marca 2009 r. wsprawie
wynagradzania pracownikow samorzadowych (tekst jednolity Dz. U. z2014
r. poz. 1786).

Czesc integralna Regulaminu wynagradzania pracownikow ABK Nr 3
stanowi^ trzy zalaczniki zawierajace: wykaz stanowisk, minimalne
wynagrodzenia kwalifikacyjne niezbedne do wykonywania pracy na
poszczegolnych stanowiskach, minimalny poziom wynagrodzenia
zasadniczego - zal. nr 1;
maksymalne stawki miesiecznego wynagrodzenia zasadniczego - zal. nr 3
stawki dodatku funkcyjnego - zal. nr 3.
Kazdy z pracownikow ABK Nr 3zapoznal sie z regulaminem.

III. UMOWY ZLECENIA

Kontrolujace okazano wszystkie umowy zlecenia zawarte wkontrolowanym
okresie. Ustalono, ze wposzczegolnych latach zawierane umowy zlecenia
przedstawiary sienast?pujaco:

• 2013 rok zawierano umowy zlecenia z:

, ktore dotyczyly windykacji naleznosci
czynszowych. Pracownicy na podstawie upowaznienia Kierownika ABK
Nr 3poza godzinami pracy tj od 15.30 do 21.30 prowadzili czynnosci
windykacyjne wobec dluznikow zalegajacych zoplatami czynszowymi /



wobec ABK Nr3 (zlecenie wykonywalo ). Przystaj>iono
do windykacji u 423 uzytkownikow lokali gminnych posiadajacych
zadluzenie w wysokosci trzech i wiecej wymiarow oplat miesiecznych.
- wydatkowana kwota 92.872,00 zl brutto,

- osobami nie bedacymi pracownikami ABK Nr 3, ktore dotyczyly
miedzy innymi zlecania sporzadzania kosztorysow na remont lokali
gminnych mieszkalnych - 1 osoba (zaden z pracownikow nie ma
w zakresie obowiazkow sporzadzania kosztorysow), uslugi porzadkowej
- 1 osoba (sprzqtanie biura) obslugi prawnej - 1 osoba , konserwacji
wezlow CO - 1osoba - wydatkowana kwota 53.651,00 zl brutto.
Obstuge prawns wykonywat mecenas z czego osiajmaj
wynagrodzenie w wysokosci brutto.
Ogolem wydatkowano kwote: 146.523,12 zl brutto.

2014 rok zawierano umowy zlecenia z:

, ktore dotyczyly windykacji naleznosci
czynszowych. Pracownicy - na podstawie upowaznienia
Kierownika ABK Nr 3 pozagodzinami pracy tj od 15.30 do 21.30
prowadzili czynnosci windykacyjne wobec dluznikow zalegajacych
z oplatami czynszowymi wobec ABK Nr 3. Przystaj>iono do windykacji
u 548 uzytkownikow lokali gminnych posiadajacych zadluzenie w
wysokosci trzech i wiecej wymiarow oplat miesiecznych.
Wydatkowana kwota 65.581,00 zl brutto.

- osobami nie bedacymi pracownikami ABK NR 3, ktore dotyczyly
obslugi prawnej, i kosztorysow inwestorskich na remont lokali gminnych
mieszkalnych - wydatkowana kwota 39.041,31 zl brutto.
Obshige prawns wykonywal mecenas z czego osiagnaj
wynagrodzenie w wysokosci zl brutto.
Ogolem wydatkowano kwote: 104.622,31 zl brutto.

2015 rok zawierano umowy zlecenia z osobami nie b^dacymi
pracownikami ABK Nr 3, ktore dotyczyly obslugi prawnej, kosztorysow
inwestorskich na remont lokali gminnych, konserwacji wezlowCO. oraz
prac ksi^gowo- biurowych.
Prace ksi?gowo - biurowe zlecono

- umowa zlecenia z 25 maja 2015 r., ktora jest studentka.
Ekonomii-specjalnosc rachunkowosc i finanse przedsieWorstw.
Kierownik Pani Ewa Trzebiatowska - Citko oswiadczyla, ze duzy zakres
prac wdziale ksi^gowosci spowodowal zatrudnienie dodatkowej osoby.
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Obsluge prawn^ wykonywala mecenas z czego osiagnal
wynagrodzenie w wysokosci brutto.
Ogolem wydatkowano kwote: 84.474,10 zl brutto.

2016 rok zawierano umowy zlecenia wylacznie osobami nie bedacymi
pracownikami ABK Nr 3, ktore dotyczyly obslugi prawnej, sporzadzania
kosztorysow inwestorskich na remont lokali gminnych mieszkalnych,
prac ksi^gowo - biurowych.
Prace ksi?gowo-biurowe zlecono ,
ktora osiajnete wynagrodzenie w wysokosci brutto.
Obsluge prawna. wykonywai mecenas z czego osiajgnal
wynagrodzenie w wysokosci brutto.
Ogolem wydatkowano kwote: 90.211,70 zl brutto.

Odnosnie umow zleceh zawieranych na prowadzenie obslugi prawnej
Kierownik ABK 3 Pani Ewa Trzebiatowska-Citko oswiadczyla, ze
w kontrolowanym okresie jedynie mecenas swiadczyl
ustugi obslugi prawnej jednostki.
Natomiast do sporzadzania kosztorysow inwestorskich na remonty lokali
gminnych mieszkalnych uprawniona jestosoba spelniaj^ca wymogi
okreslone przepisami prawa, ktorych zadne z pracownik6w ABK Nr 3 nie
posiada. Do wykonywania kosztorysow zatrudniano

posiadajacego stosowne uprawnienia.

IV. ROBOTY BUDOWLANE

Kontrolujace wybraly losowo zamowienia na roboty budowlane w firmie
„ADREM"zlat 2013-2016.

1. Naprawa drogi dojazdowej przy budynku mieszkalnym przy
ul. Powstania Wielkopolskiego 76 w Gdyni - wartosc zamowienia netto
12.195,12 zl- 2016 r.

Wprzypadku zamowieh na roboty budowlane, ktorych wartosc nie
przekracza rownowartosci 30.000 euro obowiazuje „Regulamin udzielania
zamowieh publicznych na roboty budowlane, ktorych wartosc nie
przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 euro
w Administracji Budynkow Komunalnych Nr 3 w Gdyni ul. Abrahama nr
55" z 1 kwietnia 2015 r. Zgodnie z § 4 powyzszego Regulaminu w
przypadku zamowieh, ktorych wartosc nie powinna przekroczyc 6000 euro
wyznaczony pracownik wystepuje do jednego oferenta o zlozenie oferty.
Kryteria oceny ofertypowinny uwzglednic:
- cene oferty, ,
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- termin wykonania,
- okres gwarancji,
- warunki platnosci i inne.
WZarzadzeniu nr 4031/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 26 stycznia
2016 r. w sprawie: wykonania remontu drogi dojazdowej przy budynku
mieszkalnym przy ul. Powstania Wielkopolskiego 76 - dz. nr583,585,587
obreb 0025 Redlowo Prezydent wyrazil zgode na wykonanie ww. robot
oraz zabezpieczono srodki finansowe wbudzecie Miasta wwysokosci
15.000 zl brutto.
Umow? nr 01/2016 zawarto 27 stycznia 2016 r. z „ADREM" Zakladem
Remontowo-Budowlanym Zbigniewa Rogowskiego z siedziba. przy
ul. Bohaterow Starowki Warszawskiej 16 w Gdyni. Przedmiotem umowy
jest wykonanie remontu drogi dojazdowej przy budynku mieszkalnym dz.
nr 583,585,587 obreb 0025 Redlowo. Wartosc robot wynikaj^cych
z umowy nie moze przekroczyc 15.000 zl brutto. Roboty winny bye
wykonane do 30 kwietnia 2016 r. okres gwarancji na wykonane roboty - 12
miesi^cy.
Wykonanie robot zostalo odebrane na podstawie Protokolu odbioru robot
budowlanych z 07 kwietnia 2016 r. roboty odebrano bez uwag.
25 kwietnia 2016 r. dokonano zaplaty zawykonane roboty w oparciu
ofaktur? nr 112/2016 z 07 kwietnia 2016 r. Zaplaty dokonano wterminie.

2. Remont osmiu gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Dickmana 18/7,
Dickmana 28/2, Dickmana 28/5, Muchowskiego 4b/8, Swietojahskiej 139
bl. III/183, Tucholskiej 1/20, Zeglarzy 5/40, Zeglarzy 7/38 - 2015 r.

Na remont osmiu gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Dickmana 18/7,
Dickmana 28/2, Dickmana 28/5, Muchowskiego 4b/8, Swietojahskiej 139
bl. III/183, Tucholskiej 1/20, Zeglarzy 5/40, Zeglarzy 7/38 przewidziano
przeznaczyc kwote 156.967,84 zl co stanowi rownowartosc 37.153,03 euro,
wartosc zamowienia zostaia wyliczono w oparciu o kosztorys robot
i Zarzadzenie nr 2409/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 23 czerwea
2015 r. wsprawie remontow 8gminnych lokali mieszkalnych przy ul.
Dickmana 18/7, Dickmana 28/2, Dickmana 28/5, Muchowskiego 4b/8,
Swietojahskiej 139 bl. III/183, Tucholskiej 1/20, Zeglarzy 5/40, Zeglarzy
7/38.
Wykonawce remontu ww. lokali wyloniono wpostepowaniu ozamowienie
publiczne w formie przetargu nieograniczonego.
Ogloszenie o przetargu zostalo zamieszczone wBiuletynie Zamowieh
Publicznych nrw dniu 179114 - 2015 wdniu 16 lipca 2015 r., ponadto
ogloszenie zamieszczono na tablicy ogloszeh na I piettze wsiedzibie
ABK nr 3 w okresie od 16do 31 lipca 2015 r. W tym samym okresie
ogloszenie o zamowieniu wraz ze specyfikacja, istotnych warunkow

CMkb\
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zamowienia zawieszono na stronie internetowej zamawiajacego
www.abk3.gdvnia.pl. Kryterium wyboru oferty to: cenaoferty brutto 90%,
okres udzielonej gwarancji - 10%.
Termin skiadania ofert ustalono na 31 lipca 2015 r. godz. 9.30 w siedzibie
ABK Nr 3. Otwarcie ofert - 31.07.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie ABK
Nr3. Ww. terminie wplynela tylko jedna oferta - „ADREM" Zaklad
Remontowo - Budowlany.
Wybrano oferte ADREM Zaklad Remontowo-Budowlany, zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty oferent odebral osobiscie. Ogloszenie
o udzieleniu zamowienia zamieszczono w Biuletynie Zamowieh
Publicznych w dniu 06.08.2015 r. podnr 200500-2015.
6 sierpnia 2015 r. zawarto z „ADREM" Zaklad Remontowo - Budowlany
umow? nr 37/2015 w ktorej zamawiaj^cy powierza a wykonawca
przyjmuje do wykonania remontu gminnych lokali mieszkalnych przy
ul. Dickmana 18/7, Dickmana 28/2, Dickmana 28/5, Muchowskiego 4b/8,
Swietojahskiej 139 bl. III/183, Tucholskiej 1/20, Zeglarzy 5/40, Zeglarzy
7/38.-

Termin realizacji zamowienia ustalono do 15 pazdziernika 2015 r.
Za wykonanie zamowienia ustalono wynagrodzenie wkwocie 169.020 zl
brutto. Wykonawca udzielil zamawiaja^cemu gwarancji naokres 36
miesi^cy i rekojmi na okres 60 miesiecy.
Wykonanie robot odebrano na podstawie Protokolu odbioru robot
budowlanych z 8 pazdziernika 2015 r., nie stwierdzono usterek.
Wynagrodzenie za wykonane roboty wwysokosci 169.020 zlprzelano na
rachunek wykonawcy 22 pazdziernika 2015 r. napodstawie faktury nr
261/15 z 8pazdziernika 2015 r. Przelewu dokonano wterminie platnosci.

3. Remont pomieszczenia tymczasowego nr 5 zgodnie z zal^czonym
kosztorysem zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Krosniehskiej 11/5-
wartosc zamowienia netto 5.230,53 zl - 2013 r.

Wprzypadku zamowieh na roboty budowlane, ktorych wartosc nie
przekracza rownowartosci 30.000 euro obowiazuje "Regulamin udzielania
zamowieh publicznych na roboty budowlane, ktorych wartosc nie
przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 14.000 euro
w Administracji Budynkow Komunalnych w Gdyni ul. Abrahama"
z 1 kwietnia 2010 r. Zgodnie z § 3 w celu wszczecia procedury
wyznaczony pracownik przeprowadza rozpoznanie cenowe w dowolnej
formie.

Umow? nr 120/2013 zawarto 24 pazdziernika 2013 r. z Zbigniewem
Rogowskim wlascicielem firmy „ADREM" Zaklad Remontowo-
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Budowlany z siedzib^ wGdyni przy ul. Bohaterow Starowki Warszawskiej
nr 16. Przedmiotem zawartej umowy bylo wykonanie remontu
pomieszczenia tymczasowego nr 5przy ul. Krosniehskiej mil. Wartosc
robot 5.648,97 zl brutto. Termin rozpoczecia i zakohczenia robot ustalono
od 24 pazdziernika do 15 listopada 2013 r. Wykonawca udzielil
Zamawiajacemu 6 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty. Wykonane
roboty zostaly odebrane Protokolem odbioru robot budowlanych 12
listopada 2013 r. bez uwag.
12 listopada 2013 r. dokonano zaplaty za odebrane roboty woparciu
ofaktur? nr 341/13 z 12 listopada 2013 r. zaplaty dokonano wterminie.

4.Remont trzech gminnych lokali mieszkalnych wGdyni przy ul.
Dickmana 38/320, Zielonej 32/13 i Zielonej 32/24. w Gdyni - 2014 r.
Wartosc zamowienia 47.361,11 zl netto, co stanowi 11.266,57 euro. ^
Zgodnie zZarzadzeniem nr 15376/14/II/M Prezydenta Miasta Gdyni
z 1lipca 2014 r.

Wykonawc? wyloniono wtrybie przetargu nieograniczonego.
Ogloszenia oprzetargu zostalo umieszczone wBiuletynie Informacji
Publicznej 21 lipca 2014 r. i ogloszono na tablicy ogloszeh na I pietrze
w siedzibie ABK Nr 3 21 lipca 2014 r. Wtym samym czasie ogloszenie
o zamowieniu wraz ze specyfikacj^ istotnych warunkow zamowienia
zawieszono na stronie internetowej zamawiaj^cego www.abk3.gdynia.pl.
Termin skiadania ofert ustalono na 5 sierpnia 2014 r. godz. 9.30 w siedzibie
ABK Nr 3. Wymienionym terminie wplyn?la jedna oferta „ADREM"
Zaklad Remontowo Budowlany.
Wybrano ofert? „ADREM" Zaklad Remontowo Budowlany, zawiadomienie
korzystniejszej oferty oferent 6 sierpnia 2014 r. odebral osobiscie. Przy
wyborze oferty zastosowano kryterium 100%o ceny.
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia zostalo zamieszczone
wBiuletynie Zamowieh Publicznych 8sierpnia 2014 r. pod nr 265316-2014.
8sierpnia 2014 r. zawarto z Zbigniewem Rogowskim prowadza^cym firm?

„ADREM" Zaklad Remontowo-Budowlany ktorej Zamawiaj^cy powierzyl,
aWykonawca przyjaj do wykonania remont trzech lokali gminnych
polozonych przy ul. Dickmana 38/320, Zielonej 32/13, Zielonej 32/24
wGdyni. Termin realizacji zadania ustalono na 26 wrzesnia 2014 r. Roboty
odebrano Protokolem odbioru 22 wrzesnia 2014 r., jednoczesnie
Wykonawca udzielil 36 miesi?cznej gwarancji na wykonane prace.
Prace odebrano bez uwag.
Wynagrodzenie za wykonane roboty wwysokosci 51.150,00 zl brutto
przelano na rachunek Wykonawcy 13 pazdziernika 2014 r. na podstawie
faktury nr 249/14 z 22 wrzesnia 2014 r. Przelewu dokonano wterminie
piatnosci.
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IV. UWAGI KONCOWE

1. Struktura organizacyjna ABK Nr 3jest zgodna z Regulaminem
organizacyjnym.

2. Waktach osobowych stwierdzono brak aktualnych zakresow obowiazkow
pracownikow. Zakresy obowiazkow zostary uzupelnione wtrakcie
kontroli.

3. Wtrakcie czynnosci kontrolnych nie stwierdzono zatrudnienia krewnych
i powinowatych Kierownika ABK Nr 3.

4. WRegulaminie wynagradzania pracownikow ABK Nr 3 nie okreslono
zasad przyznawania dodatku innego. Wedlug pisemnego oswiadczenia
Kierownika ABK Nr 3 stosownazmianaw Regulaminie wynagradzania
zostanie dokonana do 31.12.2016 r.

5. Nagrody dla pracownikow ABK Nr 3byly przyznawane zgodnie
z zasadami Regulaminu wynagradzania.

6. Nie stwierdzono nieprawidlowosci wsposobie zawierania umow zlecenia.

7. Skontrolowane umowy naroboty remontowo - budowlane byly zawierane
zgodnie zpowszechnie obowiazuj^cymi przepisami dotyczacymi
zamowieh publicznych oraz regulaminami wewn?trznymi ABK Nr 3.

Na tym sprawozdanie zakohczono.

Gdynia, 9 grudnia2016 rok

Kontrolujace:
• m MIIRIU

gl6wny specjalista r

i
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Admin»»traeja

Budynkow Komunalnych Nr 3
w Gdyni

jednostka Budietowa
81-366 Gdynia, ul. Abrahama 55
tel 58 621 73-72, 58 620-51-38

Gdynia, 08.02.2017r.

URZA.D MIASTA GDYNI
wptyneto: 2017-02-08, zat.: 0

numer: 18644/2017

3886336

URZAD MIASTA GDYNI

Biuro Kontroli

Oswiadczam, ze w terminie do 31.12.2016r. dokonalam zmiany regulaminu
wynagradzania, wprowadzajac szczegolowe zasady przyznawania innego dodatku.
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