
Druk Nr 565 
 
 

Uchwała Nr …../…../2019  
Rady Powiatu Drawskiego 
z dnia 13 września 2019 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Drawskiego  

 
 

Na podstawie art. 229 pkt 4, art.237 § 4 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 
oraz § 512 ust. 7 pkt 1 i 3 Statutu Powiatu Drawskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3153 z późn. zmianami) Rada Powiatu 
Drawskiego przyjmuje stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Anny Melcer z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność 
Zarządu Powiatu Drawskiego Rada Powiatu Drawskiego uznaje skargę za bezzasadną.  
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

            W dniu 22 lipca 2019 r. drogą elektroniczną Pani Anna Melcer przekazała skargę 
na działanie organu wykonawczego, jakim jest Zarząd Powiatu Drawskiego, dotyczącą 
zawierania umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu 
zamówień publicznych 30 000 euro) bez ogłoszeń na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej (BIP) oraz zastrzeżeń do treści regulaminu dotyczącego zamówień 
publicznych do 30.000 euro. 

Z dokumentacji przeanalizowanej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz 
wyjaśnień udzielonych przez Starostę Drawskiego wynika, że: 

Udzielenie zamówienia na usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego  
w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim realizowane jest z zastosowaniem 
wyłączenia wynikającego z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, zgodnie, z którym nie stosuje się ustawy do zamówień i konkursów, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  
Przy obowiązującym obecnie kursie euro, przyjętym dla potrzeb ustawy Prawo 
zamówień publicznych wynoszącym 4,3117 zł (lata 2018-2019) wartość zamówienia, 
która wyłącza stosowanie ustawy wynosi 129 351,00 zł netto.  

W celu udzielania zamówienia obejmującego świadczenie usługi prowadzenia 
audytu wewnętrznego, w stosunku do którego, ze względu na wartość szacunkową, 
przepisy Prawa zamówień publicznych nie mają zastosowania, Zamawiający stosuje 
wewnętrzne regulacje, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Drawskiego nr 25/2017 z dnia 



10 maja 2017 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto.  
§ 3 niniejszego Zarządzenia opisuje sposób postępowania przy udzieleniu zamówienia 
o wartości do 20 000 złotych netto. Zgodnie z ust. 1 zamówienia o wartości poniżej  
20 000 zł netto udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku. 
Wybór poprzedza rozeznanie rynku, przeprowadzone telefonicznie, pisemnie lub drogą 
elektroniczną.  

Odnosząc się do zastrzeżeń skarżącej dotyczących treści zarządzenia w sprawie 
zamówień publicznych do 30.000 euro należy stwierdzić, że art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 
ze zm.) określa jakie informacje są obowiązane udostępnić w Biuletynie Informacji 
Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, wskazując, że są to informacje,  
o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d, pkt 5, czyli 
informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej, informacje o podmiotach 
władzy publicznej oraz podmiotach wykonujących zadania publiczne, informacje  
o zasadach ich funkcjonowania, informacje o danych publicznych, w tym treść i postać 
dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli 
oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, treść 
innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja  
o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych oraz informacja  
o majątku publicznym. Pozostałe informacje, poza wyżej wskazanymi mogą być 
zamieszczone w BIP, ale nie muszą.  

Skoro żaden przepis nie narzuca organowi wykonawczemu powiatu obowiązku 
zamieszczenia w treści regulaminu w sprawie zamówień publicznych do 30.000 euro 
postanowień o konieczności udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszeń  
o zamówieniach publicznych o wartości poniżej 30.000 euro, w tym na usługę 
prowadzenia audytu wewnętrznego, to nie może być zasadny zarzut skargi, że stanowi 
jakiekolwiek naruszenie nie zamieszczenie takich regulacji w regulaminie udzielania 
zamówień o wartości do 30.000 euro. 
 

Biorąc pod uwagę stanowisko Starosty Drawskiego oraz obowiązujące przepisy 
prawa należy stwierdzić, że skarga na działalność Zarządu Powiatu Drawskiego jest 
bezzasadna.  
 
§ 2. Przewodniczący Rady Powiatu doręczy odpis uchwały skarżącemu. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

                    Przewodnicząca Rady 
 

       Urszula Ptak 



 
 

U Z A S A D N I E N I E 

 

            W dniu 22 lipca 2019 r. drogą elektroniczną Pani Anna Melcer przekazała skargę 
na działanie organu wykonawczego, jakim jest Zarząd Powiatu Drawskiego, dotyczącą 
zawierania umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu 
zamówień publicznych 30 000 Euro) bez ogłoszeń na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej (BIP).   

Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności Zarządu Powiatu oraz Starosty 
jest Rada Powiatu.  

Na podstawie § 511 ust. 1 Statutu Powiatu Drawskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3153 z późn. zmianami) Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. 
zapoznała się z treścią skargi oraz całą dokumentacją odnoszącą się do zarzutu uznając 
skargę za bezzasadną. 

Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały  
w przedmiotowej sprawie.  
 

 
 

Sporządziła: Joanna Rudziewicz- Inspektor w Wydziale Biuro Rady   
 

 
 


