
 

 
UCHWAŁA  NR XI/65/2019 

RADY  POWIATU  KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 3 września 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu 

Kępińskiego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 229 pkt 4 i art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096; ze zm.), po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 lipca 2019 r.  uchwala się, co następuje: 

 

§   1. Uznać skargę za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym przekazanie uchwały wraz z jej uzasadnieniem  

skarżącej, powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                    Przewodnicząca Rady  
                                                                                                                                                                                                             

/-/ Jolanta Jędrecka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XI/65/2019 Rady Powiatu Kępińskiego  

z dnia  3  września 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu  Kępińskiego. 

 

W dniu 22 lipca 2019 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Kępnie za pomocą poczty 

elektronicznej skarga na działanie Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie dokonania 

zamówień publicznych na wykonanie audytu wewnętrznego oraz błędnej regulacji Regulaminu 

dokonywania zamówień publicznych o wartości nie przekraczających wyrażonej w złotych 

równowartości 30.000 €. 

Pismo to, po zarejestrowaniu w rejestrze skarg i wniosków Starostwa Powiatowego, 

przekazane zostało do Biura Rady Powiatu, jako że organem właściwym do rozpatrzenia skargi 

na Zarząd Powiatu jest Rada Powiatu Kępińskiego (art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; ze zm.] – dalej : 

„Kpa” ). 

W dniu 29 lipca 2019 r. Przewodnicząca Rady Powiatu, jako odpowiedzialna za 

przygotowanie i organizację prac Rady Powiatu podjęła w sprawie czynności mające na celu 

przygotowanie rozpatrzenia złożonej skargi. Wystąpiła do Zarządu Powiatu Kępińskiego                                  

o ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w skardze. 

 

W myśl art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.                          

z 2019 r. poz. 511)  Rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych 

jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu 

powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

W związku z powyższym po otrzymaniu w dniu 30 lipca 2019 r. wyjaśnień od wymienionego 

organu Powiatu, Przewodnicząca Rady Powiatu, działając na podstawie  § 92 ust. 1 Statutu 

Powiatu Kępińskiego złożyła do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu prośbę o zwołanie posiedzenia tej komisji w celu zbadania przez nią sprawy                                              

i wyrażenia propozycji stanowiska w przedmiocie skargi, w celu przedstawienia Radzie Powiatu 

projektu rozstrzygnięcia w sprawie; co  też Komisja uczyniła na swoim posiedzeniu w dniu               

20 sierpnia 2019 r. – wynikiem czego jest projekt niniejszej uchwały. 

 

W toku wstępnej analizy skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia Radzie 

następujący stan faktyczny.  



Złożona skarga odpowiada formalnym wymogom przewidzianym dla rozpoznania jej 

przez Radę Powiatu. 

Skarga z dnia 22 lipca 2019 r. złożona została na adres pocztowej elektronicznej skrzynki 

odbiorczej Starostwa Powiatowego w Kępnie. Pomimo, iż zawiera ona poza imieniem                               

i nazwiskiem skarżącej wyłącznie jej adres poczty elektronicznej (nie zaś adres zamieszkania),                        

i pomimo że skierowano ją bez zachowania trybu przewidzianego art. 63 § 3a Kpa (bez 

zachowania formy dokumentu elektronicznego, opatrzenia kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź podpisem zaufanym) – spełnia  wymogi skargi określone w treści § 5  

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i przyjmowania 

skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Zgodnie z wymogiem powyższego identyfikacja 

skarżącej jest wystarczająca, zaś przepisy Działu VIII Kpa („Skargi i Wnioski”) nie zawierają 

obostrzeń przewidzianych dla podań w części jurysdykcyjnej tego Kodeksu. 

Skarżąca zarzuca Zarządowi Powiatu Kępińskiego, jako organowi wykonawczemu 

Powiatu, odpowiadającemu m. in. za gospodarowanie majątkiem Powiatu : 

1) nieprawidłowe dokonywanie zamówień publicznych o wartościach nie 

przekraczających wyrażonej w złotych równowartości 30.000 € poprzez nie 

upublicznianie ogłoszeń o ich składaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej 

(czy też na stronach internetowych Powiatu); 

2) dokonanie zamówień usług audytu wewnętrznego w latach 2018 i 2019 bez 

uprzedniego w/w upublicznienia ogłoszeń o zamówieniach na stornach 

internetowych; 

3) nie zawarcie w treści Regulaminu dokonywania zamówień do 30.000 € (wydanym 

przez tenże organ Powiatu) przepisów o obowiązku zamieszczania na stronach BIP 

zapytań ofertowych, w sytuacjach kiedy usługa może być świadczona przez wielu 

wykonawców, a zamówienie nie jest realizowane w trybie niezwłocznym. 

       Skarżąca uznaje powyżej wymienione nieprawidłowości za działanie, które w jej ocenie : 

„…nie wyklucza umyślnego działania organu wykonawczego na szkodę jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych poprzez 

wybieranie wykonawców w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą ceną usługi niż 

występującą na rynku usługodawców tej usługi. …”. 

Dodać należy, że złożona skarga wymienione powyżej zarzuty stawia jeszcze 81 innym 

wymienionym w skardze jednostkom samorządu terytorialnego. 

               

              Przechodząc do rozpatrzenia skargi, w pierwszej kolejności należy odnieść się do 

właściwości Rady Powiatu do rozpatrzenia niniejszej skargi. 



Art. 229 pkt 4 Kpa stanowi, że rada powiatu jest organem właściwym do rozpatrzenia 

skargi dotyczącej działalności m. in. zarządu powiatu w sprawach dotyczącej zadań własnych 

powiatu lub działalności w tym zakresie. 

Uznać należy, że przedmiot zarzucanej Zarządowi Powiatu Kępińskiego działalności 

(dokonywania zamówień o wartości do 30.000 €) stanowi realizację zadań własnych powiatu. 

Ad. 1 i 2) Odnośnie dokonania zamówień usług audytu wewnętrznego w latach 2018                     

i 2019 r. Zarząd Powiatu Kępińskiego wyjaśnił w piśmie do Rady Powiatu z dnia 30 lipca 2019r.  

co następuje. 

„Dokonywanie zakupów, dostaw i usług do wysokości 30 000,00 euro w Powiecie 

Kępińskim jak również w jednostkach organizacyjnych powiatu, z uwagi na zwolnienie 

powyższych zamówień ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, odbywa się według 

procedur określonych w regulacji wewnętrznej stanowiącej załącznik do uchwały nr 166.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania 

przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro. Regulamin zawiera procedury 

dokonywania zakupów w podziale na trzy przedziały kwotowe.  

Postepowanie na usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Powiecie Kępińskim                 

w 2018 r. zostało przeprowadzone zgodnie z załącznikiem do powyższej uchwały zarządu.  

Szacowana wartość zamówienia ustalona została w 2018 roku na kwotę 13 821,14 zł, co daje 

wartość 3 205,49 euro. Udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z § 5 

załącznika do ww. uchwały tj. procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej 

przekraczającej równowartość kwoty 10 000,00 zł, lecz nieprzekraczającej równowartości 

kwoty 50 000,00 zł. Zgodnie z punktem pierwszym § 5 pracownik merytorycznie 

odpowiedzialny za realizację zamówienia przeprowadza rozeznanie rynku i zaprasza do 

składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane 

będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencje oraz wybór najkorzystniejszej 

oferty, (co najmniej dwóch wykonawców). Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie 

4 zadań audytowych zostało wysłane do 6 podmiotów. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły 

dwie oferty: 

1. Oferta nr 1 – Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp.k – cena ofertowa 

17 000,00zł brutto 

2. Oferta nr 2 – K Dworczak Business Watch – cena ofertowa – 16 728,00zł brutto- oferta złożona 

po terminie – odrzucona  

W wyniku zapytania ofertowego wybrana została oferta nr 1. 

  W 2019 r. szacowana wartość zamówienia ustalona została na kwotę 13 821,14 zł, co 

daje wartość 3 205,49 Euro. Udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone podobnie jak w 

roku 2018 zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania zamówień o wartości do 30 000,00Euro 



stanowiącym załącznik do uchwały. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 4 zadań 

audytowych zostało przesłane do 7 podmiotów. W odpowiedz na zaproszenie wpłynęły 4 oferty: 

Oferta nr 1 – Kancelaria Prawna i Audytu Tomasz Gorczycki- Smyk- cena ofertowa 15 500,00zł 

brutto 

Oferta nr 2 – Semper Audyt Kancelaria Audytorska – cena ofertowa 4 305,00zł brutto- oferta 

niekompletna – odrzucona 

Oferta nr 3 – Leśny & Wspólnicy Sp z o.o. – cena ofertowa 18 450,00zł brutto 

Oferta nr 4 – Aesco Group Sp. z o. o. - cena ofertowa 16 200,00zł brutto 

W wyniku zapytania ofertowego wybrano ofertę nr 1.”. 

       Ad. 3) Odnośnie zarzutu skargi nie zawarcia w Regulaminie zamówień o wartości 30.000 

€ przepisów o obowiązku zamieszczania na stronach BIP zapytań ofertowych Zarząd Powiatu 

wyjaśnił, iż: „…Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

30 000,00 Euro jest regulacją wewnętrzną wprowadzoną przez Zarząd Powiatu Kępińskiego 

celem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi do wysokości 30 000,00 Euro 

zwolnionymi ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zarząd Powiatu Kępińskiego w Regulaminie zawarł możliwość kierowania zapytania 

ofertowego zgodnie z przytoczonym powyżej, § 5 do co najmniej dwóch oferentów. Zapytanie 

wysłane zostało w 2018 roku do 6 podmiotów a w 2019 roku do 7 podmiotów. Powyższe 

rozpoznanie rynku i wybór wykonawcy, wśród ofert o porównywalnym poziomie cen, nie 

stanowi nietransparentnego wyboru wykonawcy z potencjalnie wyższą ceną i zawężania kręgu 

wykonawców.”. 

       Ponadto odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku w regulaminie zamówień publicznych 

do 30 000,00 euro zapisów dotyczących obowiązku zamieszczania zapytań na BIP Zarząd 

Powiatu poinformował, że Regulamin wprowadzony przez Zarząd Powiatu Kępińskiego 

zarówno w procedurze wyłonienia wykonawcy w przedziale do 10 000,00 zł opisanej w § 4 jak 

i w przedziale od 10 000,00 do 50 000,00 zł opisanej w § 5 zawarł możliwość publikacji 

zapytania ofertowego na stronie internetowej Powiatu.  

       Natomiast bezwzględny obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do 30.000 € 

na stronie internetowej zamawiającego został wskazany przy wyłanianiu wykonawcy 

zamówienia w przedziale od 50 000,00 zł do 30 000 euro – co wynika z § 6 Regulaminu. 

              Odnosząc się do powyższych wyjaśnień Rada Powiatu Kępińskiego uznaje wszystkie 

trzy zarzuty skargi za chybione. Zważyć trzeba, iż zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986; ze zm.) z zakresu regulacji 

tej ustawy wyłączono zamówienia i konkursy których wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000 €. Nie stosowanie ustawy do dokonywania zamówień nie 

oznacza jednak całkowitego braku stosowania jakichkolwiek zasad w tego rodzaju działaniach. 

Zgodnie z wymogami zawartymi w regułach odnoszących się do wydatkowania środków 



publicznych, mających swe źródło w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) dokonywanie zamówień również w trybie pozaustawowym musi się 

odbywać przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców                                   

i przejrzystości, a także racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady 

wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający 

terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu 

uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. 

       W tym właśnie celu Zarząd Powiatu Kępińskiego obowiązany był do wydania 

Regulaminu dokonywania zamówień publicznych o wartości nie przekraczających wyrażonej                  

w złotych równowartości 30.000 €, co uczynił powołaną na wstępie uzasadnienia uchwałą Nr 

166.V.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. W oparciu o zawarte w w/w Regulaminie przepisy 

kierownicy komórek wnioskujących Powiatu oraz inni pracownicy jednostek powiatowych                     

w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia dokonują zamówień 

publicznych do kwoty 30.000 €. 

Obowiązujący Regulamin wyróżnia trzy grupy zamówień pod względem ich maksymalnej 

wartości : do kwoty 10.000 zł, (§ 4), powyżej 10.000 zł do 50.000 zł (§ 5)  oraz powyżej 50.ooo 

zł do 30.000  € (§ 6).  Wszystkie wymienione tryby dokonywania zamówień oparte są o zasadę 

pisemności i pełnego udokumentowania podjętych czynności. Zastosowanie każdego kolejnego                 

z trybów wiąże się z odpowiednim podniesieniem wymogów formalnych co do dokonywanych 

czynności; przy stosowaniu każdego z trzech trybów możliwe jest zawsze zastosowanie zasad 

właściwych dla trybu „wyższego” – bardziej sformalizowanego. Wreszcie w „najwyższym” 

trybie – zamówienia  o wartości powyżej 50.ooo zł do 30.000  €  (§ 6 Regulaminu) obowiązuje 

wymóg zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego co najmniej na 7 dni ogłoszenia 

o zamówieniu wraz z zaproszeniem do składania ofert. 

Stwierdzić trzeba, że obowiązujący w Powiecie Kępińskim Regulamin jest aktem 

zgodnym z obowiązującym prawem; żaden przepis prawa nie określa bowiem wymogu 

zamieszczania ogłoszeń o każdym z zamówień o wartości do 30.000 € na stronach BIP czy 

internetowych jednostek samorządowych.  

Zawarte w tym akcie prawnym (Regulaminie) przepisy w pełni gwarantują respektowanie 

podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi, transparentności i przejrzystości 

dokonywania zamówień oraz racjonalności i oszczędności ich wydatkowania. 

W skardze zawarto też swoistą pointę wskazującą na prawdopodobieństwo dokonywania 

zamówień w sposób niezgodny z prawem już tylko z tego powodu, że nie wszystkie zamówienia 

publikowane są w BIP lub na stronach internetowych. Z takim twierdzeniem stanowczo nie 

można się zgodzić. Formułowanie domniemań naruszania prawa w oparciu o przyjęte przez 

twierdzącą hipotezy nie może zasługiwać na jakąkolwiek rzeczową polemikę. 



Mając na uwadze powyższe, należało uznać działania Zarządu Powiatu Kępińskiego                        

w zakresie objętym skargą za pozostające w zgodzie z obowiązującym prawem, tak przepisami 

powszechnie obowiązującymi, jak i mającymi zastosowanie tylko do Powiatu Kępińskiego. 

W związku z powyższym skargę uznać należało za bezzasadną.  

 

 

                                                                                                    Przewodnicząca Rady  
                                                                                                                                                                                                             

/-/ Jolanta Jędrecka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


