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z dnia 26 listopada 2021 r.  

 
 

UZASADNIENIE 
do uchwały w sprawie braku przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Radnego Rady Powiatu Drawskiego 
 
 
W związku ze zbadaniem kwestii ewentualnego naruszenia przez Panią 

Urszulę Ptak - Radną Rady Powiatu Drawskiego ustawowych zakazów 
dotyczących radnego, wynikających z przepisów ustawy o samorządzie 
powiatowym, czyli zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem 
określonych funkcji  lub działalności stwierdza się, co następuje: 

Pani Urszula Ptak Radna Rady Powiatu Drawskiego pełni funkcję  
Przewodniczącej Rady Powiatu Drawskiego. Nie prowadzi od wielu lat 
działalności gospodarczej, którą wyrejestrowała w związku z pełnieniem funkcji 
radnej samorządu gminnego, a obecnie samorządu powiatowego. Jej mąż Pan 
Andrzej Ptak prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Hurt Detal Art. 
Przemysłowych Andrzej Ptak z siedzibą w lokalu przy ul. 5-go Marca 15 w 
Złocieńcu.  

W związku z otrzymanym pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z 
dnia 07.10.2021 r. znak P1.4130.251.2021.AS  Pani Urszula Ptak złożyła 
pisemne oświadczenie z dnia 11.10.2021 r. , w którym wyjaśniła, że nie 
prowadzi działalności gospodarczej ani osobiście ani wspólnie z mężem. Nie 
zarządza też taką działalnością ani nie jest pełnomocnikiem. Nie jest członkiem 
władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikiem spółek 
handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców. 
Małżonek prowadzi swoją działalność gospodarczą w swoim lokalu 
własnościowym. Wyjaśniła, że każdy ma prawo (także jej mąż)  brać udział w 
postępowaniach o zamówienie publiczne. Nie brała udziału w postępowaniu i 
nie interesowała się ofertami składanymi przez małżonka. Dokumenty 
potwierdzające zasadę wyboru oferty są w Starostwie Powiatowym w Drawsku 
Pomorskim i można sprawdzić czy jej mąż jest na uprzywilejowanych zasadach.  
Jak wynika  z informacji udzielonej w piśmie Wicestarosty Drawskiego z dnia 
14.10.2021r. znak Or. 2600.1.2020 MW (popartej załącznikami) z 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Hurt Detal Art. 



Przemysłowych Andrzej Ptak z siedzibą w Złocieńcu Starostwo Powiatowe w 
Drawsku Pom. zawarło w 2021 r. dwie umowy: 
1. Umowa nr 001/Or/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. na dostawę środków 

czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom., zawarta  
w wyniku rozstrzygniętego przeprowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego na podstawie art. 4pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm. ) oraz zgodnie z 
Zarządzeniem Starosty Drawskiego Nr 61/2019 z dnia 17 października 2019 
r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o 
wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 
netto. Zapytania ofertowe skierowano do dwóch wykonawców. Dokonano 
wyboru oferty najkorzystniejszej:  z dwóch zaproszonych do udziału 
wykonawców jeden złożył ofertę, drugi wykonawca nie złożył oferty. 
Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 58,605,00 zł netto. 
Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 42.212,14 zł brutto. (dowód: 
kserokopia porównania i oceny ofert z dnia 15.12.2020 r. )   

2.  Umowa nr 003/Or/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. na dostawę papieru 
kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. , 
zawarta w wyniku rozstrzygniętego przeprowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm. ) oraz 
zgodnie z Zarządzeniem Starosty Drawskiego Nr 61/2019 z dnia 17 
października 2019r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 
kwoty 30 000 euro netto. Tu  postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego dotyczyło „Dostawy materiałów biurowych oraz materiałów 
eksploatacyjnych (tonery i tusze) na potrzeby Starostwa Powiatowego w 
Drawsku Pom. Zamawiający podzielił to zamówienie na trzy części:  
Część nr 1 -Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pom.  
Część nr 2 – Dostawa papieru kserograficznego  na potrzeby Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pom.  
Część nr 3 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych ( tonery i tusze)   na 
potrzeby Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom.  
Wartość szacunkowa wszystkich trzech części zamówienia wynosiła 
68,752,97 zł netto 



W trybie rozpoznania cenowego skierowano zapytania ofertowe do trzech 
Wykonawców. Na wszystkie części zamówienia  ofertę składał także Pan 
Andrzej Ptak jednak zwycięską - najkorzystniejszą ofertę złożył jedynie na 
materiały kserograficzne. Najkorzystniejsza oferta Wykonawcy Pana Andrzeja 
Ptaka (na materiały kserograficzne) opiewała na kwotę 19.149,25 zł brutto. Na 
pozostałe części zamówienia umowy zostały zawarte z innymi Wykonawcami, 
którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty.  (dowód: kserokopia 
porównania i oceny ofert z dnia 11.12.2020 r.)   
      Analizując sposób przeprowadzenia ww. procedur zamówieniowych 
stwierdzić należy, że nie zostały naruszone obowiązujące przepisy ustawy Pzp 
statuujące zasady równości, zachowania konkurencyjności i dostępu do 
zamówienia publicznego. Przygotowanie,  przeprowadzanie postępowania i 
udzielenie zamówienia publicznego –  zostało przeprowadzone   w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości (art. 7 
ustawy Pzp). Postępowanie o udzielenie zamówienia było  jawne (art.8 Pzp)  
i zapewniono w nim dostęp i udział co najmniej trzech wykonawców a równe 
traktowanie wszystkich oferentów w postępowaniu odzwierciedla fakt 
udzielenia  różnych części zamówienia różnym oferentom. Ponadto jedynym 
kryterium wyboru ofert była cena a więc wybór najkorzystniejszych ofert 
determinowany był według jednolitych, obiektywnych i bezwpływowych ocen. 
W konsekwencji niemożliwa była ingerencja czy wpływanie na wybór ofert 
przez osobę postronną. W konsekwencji brak jest podstaw do stwierdzenia, że 
doszło w jakikolwiek sposób do nieuzasadnionego uprzywilejowywania  
któregokolwiek z wykonawców w szczególności Pana Andrzeja Ptak. Przepisy 
wyżej powołanej ustawy Pzp mają na celu zagwarantowanie wszystkim 
przedsiębiorcom równych szans udziału w postępowaniu i otrzymanie 
zamówienia publicznego z zachowaniem konkurencyjności, jawności i równego 
dostępu. Reasumując - nie potwierdziły się podejrzenia skarżących o 
nadużywaniu funkcji przez radną Urszulę Ptak w celu uzyskiwania 
nieuprawnionych korzyści, faworyzowania osoby bliskiej czy indywidualnego 
interesu prywatnego,  
W konsekwencji powyższych ustaleń w  przypadku Radnej Pani Urszuli Ptak   
nie zachodzą przesłanki wynikające z art. 25b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), który 
stanowi , że radny nie może  prowadzić działalności gospodarczej na własny 
rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w 



którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być 
przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 
Ponadto nie stwierdzono by radna Urszula Ptak  powoływała  się na swój 
mandat w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez męża. 
Wskutek powyższego Rada Powiatu Drawskiego stwierdza, że w  przypadku 
Radnej Urszuli Ptak  nie doszło do naruszenia ustawowych zakazów 
dotyczących radnego oraz nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia 
wygaśnięcia Jej mandatu Radnej Rady Powiatu Drawskiego w trybie art. 383 §1 
pkt 5 i §2 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319).   

 
                   

 


