
Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów:
Grzegorza Wojciechowskiego, S³awomira Sadowskiego,

Wojciecha Skurkiewicza oraz Lucjana Cichosza,
na 73. posiedzeniu Senatu
w dniu 31 marca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Dowiedzieliœmy siê z mediów, ¿e MSWiA realizuje program audytów dla najbiedniejszych gmin, który ma

byæ realizowany przez firmê F5Konsulting, a finansowany przez MSWiA z bud¿etu w kwocie 50 milionów z³.
Zastanawia nas wysoki koszt tego programu, wynosz¹cy 200 tysiêcy z³ na jedn¹ gminê. Ponadto ten

wysoki koszt zastanawia nas dlatego, ¿e chodzi o audyt w niewielkich, bardzo do siebie podobnych gmi-
nach, wiêc wyniki audytu i wnioski w du¿ej czêœci bêd¹ siê powielaæ.

Chcielibyœmy w zwi¹zku z tym zadaæ panu Jerzemu Millerowi, ministrowi spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji nastêpuj¹ce pytania.

Po pierwsze, czy taki wydatek 50 milionów z³ na audyt w dwustu piêædziesiêciu gminach jest celowy,
zw³aszcza w warunkach powa¿nego kryzysu finansów publicznych?

Po drugie, czy rzeczywiœcie firma audytorska jest w stanie przekazaæ gminom rady warte tak wielkich
pieniêdzy (zwracamy uwagê na to, ¿e ma³e gminy wiejskie zatrudniaj¹ zwykle nie wiêcej ni¿ kilkunastu
pracowników i trudno sobie wyobraziæ, co tam jest do badania i analizowania za 200 tysiêcy z³).

Po trzecie, z czyjej inicjatywy jest realizowany ten program, czy to jest w³asny pomys³ ministerstwa,
czy same gminy domaga³y siê takiego audytu, czy te¿ ktoœ inny o to zabiega³, a jeœli tak, to kto?

Po czwarte, ile firm zg³osi³o siê do przetargu na realizacjê tego programu i jakie wzglêdy przes¹dzi³y
o wyborze firmy F5Konsulting?

Po pi¹te, jak d³ugo trwaæ bêdzie realizacja audytu, ile dni zajmuj¹ czynnoœci audytorów w gminach
i jak liczny zespó³ audytorów bêdzie zaanga¿owany w realizacjê tego programu?

Po szóste, czy firma F5Konsulting zagwarantowa³a udzia³ w realizacji programu osób maj¹cych wie-
dzê i doœwiadczenie w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania ma³ych gmin wiejskich?

Po siódme, czy firma F5Konsulting wykaza³a siê doœwiadczeniem w zakresie wykonywania audytu
w ma³ych gminach wiejskich, a jeœli tak, to jakim?
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