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Stosownie do dyspozycji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) oraz art. 304 § 1 i § 2 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.), 

wnoszę o zbadanie okoliczności podniesionych w niniejszym piśmie oraz dokonanie ich 

prawno-karnej oceny. Konieczność taka wynika z faktu, że stosowne organy kontroli i 

nadzoru wykazały poważne nieprawidłowości w działalności Urzędu Gminy w Darłowie (w 

załączeniu protokoły NIK i RIO), które w wyniku możliwości popełnienia niegospodarności i 

nadużycia zakresu kompetencji przez Wójta Gminy Darłowo oraz naruszenia przepisów 

Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz innych (Prawo 



 

 

 

 

budowlane, o samorządzie gminnym i ustawy o rachunkowości) mogły spowodować poważną 

szkodę w budżecie gminnym. 

 

I/ W wystąpieniu pokontrolnym z lipca 2011 r. (załącznik nr 1), skierowanym do Wójta 

Gminy Darłowo Franciszka Kupracza, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 

negatywnie oceniła wybór wykonawcy zadania pn. „Oczyszczalnia ścieków w m. Rusko”. 

Mimo, że do przetargu zgłosił się tylko jeden wykonawca, który zaoferował cenę wyższą 

(12.187.434,33 zł) od wynikającej z kosztorysu inwestorskiego (7.611.006,51 zł) i zachodziły 

okoliczności przewidziane w art. 93 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, a zatem 

konieczność unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia w związku ze stwierdzeniem, 

że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Wójt nie unieważnił tego 

postępowania, podpisując umowę na realizację inwestycji 30.05.2008 r. 

 

W sprawie tej Wójt Gminy wyjaśnił m.in., że umowa z wykonawcą robót na budowę 

oczyszczalni została podpisana w celu niedopuszczenia do unieważnienia przetargu na to 

zadanie inwestycyjne, ponieważ spowodowałoby to dalsze wydłużenie terminu oddania 

oczyszczalni do eksploatacji, który wg założeń KPOŚK upływał z końcem 2010 r.  (NIK 

Delegatura w Szczecinie P/11/148 LSZ-4101-03-01/2011 z lipca 2011 r.). 

Zatem, powyższe argumenty Wójta są tyleż lakoniczne co nieuprawnione. 

Warto przytoczyć też informacje prasowe ogólnokrajowe, które wskazywały przykład działań 

gminy Darłowo jako „skrajny przykład marnotrawstwa pieniędzy publicznych”: 

BiałystokOnline.pl z dn. 5 kwietnia 2012 r. (…)W trakcie tych inwestycji doszło jednak do 

nieprawidłowości, których skutkiem były opóźnienia i marnotrawstwo pieniędzy. 

Skrajnym przykładem były działania gminy Darłowo, dotyczące budowy oczyszczalni ścieków 



 

 

 

 

w Rusku. Firma, która jako jedyna zgłosiła się do przetargu, zaoferowała cenę o ponad 4,5 

mln wyższą, niż wynikałoby to z kosztorysu inwestorskiego. Wójt podpisał umowę, zamiast 

unieważnić przetarg, co w ocenie NIK nie było działaniem gospodarnym. Zrobił to, choć w 

budżecie gminy nie było zagwarantowanej sumy na ten cel (brakowało prawie 2 mln zł)”. 

W kontekście tej sprawy, a szczególnie w aspekcie finansowania powyższej inwestycji z 

budżetu Gminy (zaciągając zobowiązania finansowe i wobec 4,5 mln zł wyższej ceny niż w 

kosztorysie inwestycyjnym) warto także przytoczyć odpowiedź z dn. 3 czerwca 2011r. Spółki 

Wodno-Ściekowej w Dąbkach na pismo Gminy Darłowo z dnia 27.05.2011 roku, 

opublikowanej zresztą na stronie internetowej Gminy Darłowo: 

„(…) Należy też zwrócić uwagę na fakt, że gdyby niedziałająca oczyszczalnia w Dąbkach 

miejscowość Dąbki nigdy nie otrzymałyby statusu Uzdrowiska. 

Poza tym nadmieniamy, że gdyby nie działania gminy Darłowo, w Dąbkach już od 3-4 lat 

pracowałaby zmodernizowana oczyszczalnia w Dąbkach, która w 95 % miała być 

sfinansowana z środków unijnych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG. Koszty 

inwestycji nie były by przekładane w cenie za ścieki, gdyż spółka posiada status organizacji 

pożytku publicznego i nie może działać w celu osiągnięcia zysków. Gmina nie musiałaby 

zaciągać kredytów inwestycyjnych na budowę nowej oczyszczalni, które trzeba będzie 

spłacić”. 

Zatem, można sądić, że Wójt Gminy Darłowo usilnie i wbrew zasadom gospodarności 

doprowadził do budowy oczyszczalni ścieków w m. Rusko, pomimo możliwości 

zmodernizowania spółki w Dąbkach o statusie organizacji pożytku publicznego z 

wykorzystaniem finansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG. 

II/ Ponadto NIK stwierdził, że wbrew przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. – Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), przedmiotową 

umowę zawarto przy braku w budżecie Gminy na 2008 r. wystarczających środków 

finansowych, w kwocie odpowiadającej udzielonemu zamówieniu. Tym samym został 



 

 

 

 

przekroczony zakres upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania określonego w 

uchwałach budżetowych Rady Gminy na rok 2008. 

 

III/ Równocześnie kontrola NIK wykazała, że pomimo zakończenia robót budowlanych 

oczyszczalni w dniu 31.03.2011 r., nie została ona oddana do eksploatacji. Po zakończeniu 

budowy rozpoczęła pracę na bazie ścieków dowożonych, co uniemożliwiało jej pełny rozruch 

i uzyskanie zakładanych parametrów ścieków, potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi. 

Stan taki był spowodowany nieukończeniem w terminie, przez innego wykonawcę, budowy 

kolektora przesyłającego ścieki z Dąbek do Ruska, którego termin oddania do eksploatacji 

upłynął 31.03.2011 r. Pomimo opóźnień w realizacji tego zadania, Urząd nie obciążył 

wykonawcy karami umownymi. Niezrealizowanie w umownym terminie całości zadania 

inwestycyjnego uniemożliwiło uzyskanie przez gminę zakładanych efektów: ekologicznego w 

przypadku oczyszczalni; określonej liczby nowych przyłączeń właścicieli nieruchomości - po 

oddaniu kolektora. 

 

Tak więc, nie dość, że Wójt Gminy Darłowo naruszył Prawo zamówień publicznych i ustawę 

o finansach publicznych podpisując umowę realizacji o 4,5 mln zł wyższą od kosztorysu 

inwestorskiego, pomimo tego, że Gmina musiała zaciągnąć zobowiązania finansowe, to w 

konsekwencji Gmina Darłowo wspaniałomyślnie nie naliczyła i nie wyegzekwowała kar 

umownych od wykonawcy za niezrealizowanie w umownym terminie całości zadania 

inwestycyjnego.  

 

Zatem, takie postępowanie Wójta Gminy Darłowo musi rodzic podejrzenia bądź 

niegospodarności i przekroczenie swoich kompetencji, bądź działań mogących być ściśle 

podporządkowanych celowi, który jest wysoce niejasny i nie dający się w sposób racjonalny 



 

 

 

 

wytłumaczyć w aspekcie działań na rzecz dobra wspólnoty samorządowej. 

 

Natomiast, w wystąpieniu pokontrolnym z 20 maja 2010 r. (załącznik nr 2), skierowanym do 

Wójta Gminy Darłowo Franciszka Kupracza, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Szczecinie wytknął Wójtowi szereg naruszeń i zaniechań.  

Stwierdzono przede wszystkim, że w wyniku przeprowadzonych czynności ujawniono, że 

Urząd Gminy w Darłowie nie wyeliminował nieprawidłowości wykazanych w protokole 

poprzedniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

w Szczecinie. W dalszym ciągu występowały nieprawidłowości. Oto tylko niektóre: 

 

1/ W Urzędzie Gminy, na stanowisku Inspektora Zagospodarowania Przestrzennego Architekt 

Gminy, nadal (od 1.07.2005 r.) zatrudniona była osoba pozostająca w bliskim pokrewieństwie 

w stosunku do Wójta, dla której Wójt był również bezpośrednim przełożonym w sprawach 

służbowych, 

 

2/ Odbycie podróży służbowych w latach 2006 – 2008 zlecał Wójtowi Przewodniczący Rady 

Gminy, który nie został upoważniony do wykonywania tych czynności stosowną uchwałą 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 

 

3/ Decyzją IR 3101/92/08 z dnia 3.10.2008 r. Zastępca przyznał Wójtowi, na jego wniosek 

złożony do Urzędu Gminy w Darłowie zwrot wydatków w kwocie 1 847,68 zł poniesionych 

na podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez Wójta do 

prowadzonej przez niego produkcji rolnej zamiast wystąpić do właściwego samorządowego 



 

 

 

 

kolegium odwoławczego o wyznaczenie organu podatkowego właściwego do załatwienia 

przedmiotowej sprawy. 

 

Zatem, Wójt Gminy Darłowo skrupulatnie gospodaruje indywidualnymi finansami, 

upominając się m.in. o zwrot  podatku akcyzowego w kwocie niespełna 2 tys. zł (zresztą w 

sposób nieuprawniony, albowiem decyzję wydał zastępca Wójta), czy też odbywając podróże 

służbowe w sposób także nieuprawniony, (bo zlecone przez Przewodniczącego Rady Gminy 

bez stosownej uchwały), natomiast w sposób dość nonszalancki i mało odpowiedzialny 

marnotrawi pieniądze publiczne. Co więcej, łatwiej Wójtowi się „gospodaruje”, gdy zatrudnia 

osoby w bliskim pokrewieństwie lub dla których jest bezpośrednim przełożonym. 

 

W tym kontekście krótka informacja prasowa i telewizyjna: darlowo.info.pl z dn. 23 kwietnia 

2013 r.  „Media zainteresowały się rodziną wójta Kupracza” 

„(…) Chodzi  o syna wójta, kierującego nową oczyszczalnią ścieków,  córkę – gminnego 

architekta i dwie synowe. Drugi syn miał kierować szkołą społeczną w Dąbkach ale jak 

wiadomo zrezygnował z tej funkcji”. 

Tak więc, należy zbadać powiązania i zależności rodzinne Wójta Gminy Darłowo, czy nie 

zachodzi oczywisty konflikt interesów oraz czy służbowe decyzje podejmowane przez Wójta 

mogą mieć negatywny wymiar w gospodarowaniu finansami i zasobami Gminy. 

 

Odrębnym zagadnieniem jest – wydaje się – nagminna praktyka Wójta Gminy Darłowo, którą 

można nazwać  „ syndromem kasowania bariery 14 tys. euro” w udzielaniu zamówień 

publicznych: 

http://www.darlowo.info/index.php/miasto/3639-media-zainteresowaly-sie-rodzina-wojta-kupracza


 

 

 

 

Otóż, w tym samym wystąpieniu pokontrolnym z 20 maja 2010 r. (załącznik nr 2), Prezes 

RIO wykazuje naganną i dość powszechną praktykę: dzielenia zamówienia na części w celu 

uniknięcia stosowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zasad obowiązujących przy 

udzielaniu zamówień publicznych, co jest niezgodne z przepisami art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.). 

I tak, np.:  

1/ odwodnienie i przebudowa boiska sportowego w Wiekowicach zaplanowano do realizacji 

na 2008 r. w ramach wykonania zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego wraz z 

zapleczem w Wiekowicach”. Wartość kosztorysową robót związanych z odnowieniem i 

renowacją murawy boiska, określoną koncepcją projektowo – kosztorysową sporządzoną na 

zlecenie jednostki samorządu terytorialnego w 2007 r., ustalono na kwotę 147 873,16 zł netto 

(180 405,26 zł brutto). Realizację ww. zadania, za wynagrodzeniem ogółem 77 868,85 zł 

netto (95 000,00 zł brutto), na podstawie umów Nr 567/OG/08 i Nr 566/OG/2008 z dnia 

2.07.2008 r. zlecono wykonawcy – Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu FRANSŁAW z 

siedzibą w Grodzisku Mazowieckim – bez zastosowania zasad udzielania zamówień, 

określonych przepisami o zamówieniach publicznych, co było niezgodne z art. 35 ust. 4 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Ponadto udzielenie wykonawcy, 

na podstawie dwóch umów, zamówień polegających na niwelacji boiska i wykonaniu robót 

ziemnych o wartości 53 278,69 zł netto (65 000,00 zł brutto) oraz jednocześnie – na 

odwodnieniu płyty boiska sportowego o wartości 24 590,16 zł netto (30 000,00 zł brutto) 

świadczy o dzieleniu zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przez jednostkę 

samorządu terytorialnego zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych, co 

było niezgodne z przepisami art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).  

 



 

 

 

 

2/ budowa archiwum gminnego, magazynów GOPS i OC o wartości ogółem 215 289,63 zł 

zrealizowano na podstawie jedenastu umów o wartościach każdej z nich poniżej 14 000,00 

euro, zawartych z czterema wykonawcami. Pięć z jedenastu umów – na wykonanie robót 

budowlanych o wartości ogółem netto 146 782,54 zł (179 074,70 zł brutto) – spisano z 

Zakładem Usług Ogólnobudowlanych Wiesław Głuszek z siedzibą w Starym Jarosławiu 35 

bez przestrzegania zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień, określonych przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, czym naruszono przepisy 

art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Ponadto udzielenie 

przez Gminę zamówienia jednemu wykonawcy w oparciu o pięć umów na realizację ww. 

robót budowlanych, o wartościach każdej z nich poniżej 14 000,00 euro świadczy o dzieleniu 

zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania zasad obowiązujących przy udzielaniu 

zamówień publicznych, co było niezgodne z przepisami art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie stwierdzono, że wykonanie w 

archiwum gminnym oraz magazynach GOPS i OC robót budowlanych o wartości ogółem 121 

311,48 zł netto (umowami Nr 668/OG/08, 670/OG/08 i 671/OG/08 z dnia 14.11.2008 r.) oraz 

montażu okien i drzwi o wartości ogółem 6 885,25 zł netto (umowami 676/OG/08, 

678/OG/08 i 679/OG/08 z dnia 19.11.2008 r.) Gmina zleciła jeszcze przed wprowadzeniem – 

uchwałą Nr XXI/278/2008 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2008 r. – zadania pn. „Budowa 

archiwum gminnego, magazynu GOPS oraz magazynu OC” do planu finansowego jednostki 

samorządu terytorialnego, co było niezgodne z przepisami art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych.  

 

Z kolei, w wystąpieniu pokontrolnym z 2 listopada 2011 r. (załącznik nr 3), skierowanym do 

Wójta Gminy Darłowo Franciszka Kupracza, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Szczecinie wytknął Wójtowi szereg naruszeń i zaniechań. Stwierdzono miedzy innymi 

następujące naruszenia: 



 

 

 

 

 

1/ Na kierownika budowy i jednocześnie inspektora nadzoru budowlanego nad wykonaniem 

fundamentów pod budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżyczkach – 

realizowanym w ramach inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Jeżyczkach” - inwestor wyznaczył swojego pracownika, zatrudnionego na 

stanowisku Kierownika budów i robót budowlanych Urzędu Gminy, co naruszało zasadę 

zakazu łączenia tych funkcji, określoną art. 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. 

 

2/Obowiązki kierownika budowy przy wykonaniu fundamentów pod budynek sali 

gimnastycznej, w okresie od 13 grudnia 2008 r. do 28 maja 2009 r., pełnił Henryk Kaleta – 

pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku Kierownika budów, robót 

budowlanych, zamiast Waldemara Jabłońskiego – przedstawiciela wykonawcy, wskazanego 

w § 11 umowy zawartej z Wiesławem Głuszek Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Starym 

Jarosławiu 35, realizującym ww. zadanie na podstawie umowy Nr 711/OG/2008 z dnia 11 

grudnia 2008 r.  

 

3/Zakładowym planem kont, obowiązującym w jednostce od dnia 1 stycznia 2010 r., 

wprowadzonym zarządzeniem Nr 159/2010 Wójta z dnia 29 października 2010 r. nie ustalono 

kont 310 „Materiały” i 300 „Rozliczenie zakupu”, niezbędnych do ewidencji zapasów 

materiałów, znajdujących się w magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym 

przerobie pomimo, że Gmina powierzyła wykonawcy materiały budowlane o wartości ogółem 

50 409,33 zł, zakupione w okresie od 10 lutego do 11 maja 2011 r., niezbędne do 

wbudowania w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżyczkach przy wykonaniu 

wewnętrznych robót budowlanych. Zużycie ww. materiałów, powierzonych obcemu 



 

 

 

 

podmiotowi do wykorzystania przy wykonaniu robót, zleconych mu umową Nr 75/OG/11 z 

dnia 10 lutego 2011 r., zaksięgowano bezpośrednio w koszty realizowanej inwestycji z 

pominięciem zapisów na kontach 310 „Materiały” i 300 „Rozliczenie zakupu”, co było 

niezgodne z obowiązującymi jednostki budżetowe zasadami ewidencji zapasów materiałów, 

określonymi § 14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861). 

Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń w sposób nieodzwierciedlający stanu 

rzeczywistego świadczy o ich nierzetelności i stanowiło naruszenie art. 24 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą odpowiednio Wójt i Skarbnik, 

 

4/ Na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżyczkach uchwałami Nr 

XIII/163/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r. (200 

000,00 zł) i Nr XIX/254/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

na 2008 r. (60 000,00 zł) Rada Gminy zaplanowała wydatki w wysokości ogółem 140 000,00 

zł. W dniu 11 grudnia 2008 r., pomimo, że do dnia 2 grudnia 2008 r. na realizację tego 

zadania jednostka samorządu terytorialnego poniosła wydatki w łącznej kwocie 68 366,29 zł, 

umową Nr 711/OG/2008 zawartą z Wiesławem Głuszek właścicielem Usług 

Ogólnobudowlanych z siedzibą w Starym Jarosławiu 35 na wykonanie fundamentów tej Sali 

w terminie do 31 grudnia 2008 r., a następnie po jego zmianie do dnia 29 maja 2009 r. – Wójt 

zaciągnął zobowiązanie na 2008 r. w wysokości 78 690,00 zł, tj. o 7 056,29 zł wyższe niż 

ustalona w uchwale budżetowej kwota wydatków przewidzianych na jego realizację. 

Zaciągnięcie ww. zobowiązania w opisanych okolicznościach stanowiło naruszenie art. 60 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 



 

 

 

 

poz. 1591 z późn. zm.),  

 

Tak więc, Wójt Gminy Darłowo narusza przepisy ustawy Prawo budowlane (w kwestii 

złamania zasady łączenia funkcji pracowników przy wykonywaniu robót budowlanych), a 

także przepisy ustawy o rachunkowości (Gmina powierza obcemu podmiotowi materiały 

budowlane, a następnie dochodzi do nieprawidłowego zaksięgowania) oraz przepisy ustawy o 

samorządzie gminnym (w treści zaciągania nieuprawnionych zobowiązań na rzecz 

wykonawcy) – czym daje uzasadnione przesłanki dla braku dbałości o zasadę 

transparentności w kwestii łączenia stanowisk pracy, a co istotniejsze – dbałości o finanse, 

środki i materiały budowlane Gminy. 

 

 

Nadto, w wyniku ustaleń kontroli w zakresie realizacji zadań: „Budowa składowiska 

odpadów w Krupach”, „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżyczkach” 

oraz modernizacji obiektu budowlanego położonego na działce nr 2/45 w obrębie 

ewidencyjnym Bobolin, ul. Nadmorska 4 stwierdzono następujące naruszenia procedur 

przetargowych.  

Zatem, dalsze przykłady stosowania„ syndromu kasowania bariery 14 tys. euro” w 

udzielaniu zamówień publicznych: 

1/ W odniesieniu do składowiska w Krupach pozostałe wydatki w łącznej kwocie 829 511,61 

zł jednostka samorządu terytorialnego poniosła udzielając zamówienia w częściach, z których 

każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania o wartości nieprzekraczającej 

równowartości 14 000 euro, w tym m.in. na wykonanie robót powierzonych  wykonawcom za 

wynagrodzeniem ogółem 628 611,56 zł netto (767 442,69 zł brutto). Realizacja jednego 



 

 

 

 

zadania o wartości określonej kosztorysem inwestorskim sporządzonym w 2005 r. na kwotę 2 

535 212,78 zł netto w częściach, z których każda stanowiła przedmiot odrębnego 

postępowania o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, bez uwzględnienia 

ich jednostkowych wartości (ogółem 628 611,56 zł netto, 767 442,69 zł brutto) w całkowitej 

wartości tego zamówienia ustalonej z należytą starannością, świadczy o zastosowanym przez 

zamawiającego podziale zadania „Budowa składowiska odpadów w Krupach” w celu 

obniżenia wartości poszczególnych części tego zamówienia poniżej ustawowej wartości 

progowej. W wyniku dokonanego podziału zamawiający odstąpił od właściwej dla tego 

zamówienia procedury przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, co było niezgodne z 

przepisami art. 10 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). Za wskazane 

nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Wójt 

 

2/ W odniesieniu do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżyczkach, 

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 646 516,96 zł Gmina poniosła udzielając zamówienia w 

częściach, z których każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania o wartości 

nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, w tym m.in. na zakup materiałów za łączną 

kwotę 41 092,95 zł netto (50 409,33 zł (brutto) oraz wykonanie nw. robót na które poniosła 

wydatki o wartości ogółem 445 663,61 zł netto (545 577,12 zł brutto). Realizacja zadania 

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżyczkach”, o wartości określonej 

kosztorysem inwestorskim na kwotę 1 113 542,14 zł netto w częściach, z których każda 

stanowiła przedmiot odrębnego postępowania o wartości nieprzekraczającej równowartości 

14 000 euro, bez uwzględnienia ich jednostkowych wartości (ogółem 486 756,56 zł netto, 595 

986,45 zł brutto) w całkowitej wartości tego zamówienia ustalonej z należytą starannością, 

świadczy o zastosowanym przez zamawiającego podziale tego zadania w celu obniżenia 

wartości poszczególnych części zamówienia poniżej ustawowej wartości progowej. W 

wyniku dokonanego podziału zamawiający odstąpił od właściwej dla tego zamówienia 



 

 

 

 

procedury przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, co było niezgodne z przepisami 

art. 10 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Wójt, 

 

3/ W zakresie modernizacji obiektu budowlanego położonego w Bobolinie, przy ul. 

Nadmorskiej 4, w okresie od stycznia 2007 r. do końca czerwca 2011 r., w 2007 r., bez 

zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych zlecono Wiesławowi Gibuła i Janowi 

Herdzik właścicielom firmy BARKAS z siedzibą w Darłowie, na podstawie pięciu umów (w 

tym trzech – zawartych w dniu 19 stycznia 2007 r.), będących wynikiem odrębnych 

postępowań o wartościach jednostkowych nieprzekraczających 6 000 euro – roboty, określone 

Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych – Hydraulika i roboty sanitarne, polegające 

na wykonaniu instalacji wodnej i kanalizacyjnej w kuchni oraz pomieszczeniach 

pomocniczych w Punkcie Przygotowania Posiłków o łącznej wartości 82 582,00 zł netto (20 

406,70 euro); za ich wykonanie zamawiający zapłacił wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

ogółem 100 750,00 zł; w 2008 r., bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych 

zlecono: Wiesławowi Głuszek właścicielowi Usług Ogólnobudowlanych z siedzibą w Starym 

Jarosławiu 35 – na podstawie siedmiu umów ( w tym dwóch – zawartych w dniu 17 września 

2008 r.), będących wynikiem odrębnych postępowań o wartościach jednostkowych 

nieprzekraczających 14 000 euro – roboty budowlane o łącznej wartości 175 742,00 zł netto 

(45 328 euro); za ich wykonanie zamawiający zapłacił wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

ogółem 214 405,31 zł; Rajmundowi Romanowskiemu właścicielowi Usługowego Zakładu 

Elektro-instalacyjnego i Remontowo-Budowlanego z siedzibą w Sławnie – na podstawie 

trzech umów, będących wynikiem odrębnych postępowań o wartościach jednostkowych 

nieprzekraczających 14 000 euro – roboty elektroinstalacyjne o łącznej wartości 65 168,98 zł 

netto (16 809 euro); za ich wykonanie zamawiający zapłacił wykonawcy 79 506,16 zł; w 

2009 r., bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych zlecono Wiesławowi 

Głuszek właścicielowi Usług Ogólnobudowlanych z siedzibą w Starym Jarosławiu 35 – na 



 

 

 

 

podstawie pięciu umów, będących wynikiem odrębnych postępowań o wartościach 

jednostkowych nieprzekraczających 14 000 euro – roboty budowlane o łącznej wartości 264 

169,26 zł netto (68 136 euro); za ich wykonanie zamawiający zapłacił wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie ogółem 322 286,50 zł. Wykonanie modernizacji obiektu 

budowlanego przez udzielenie wykonawcom zamówień na roboty tego samego rodzaju w 

częściach, z których każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania o wartości 

nieprzekraczającej równowartości odpowiednio 6 000 i 14 000 euro, bez uwzględnienia ich 

jednostkowych wartości w całkowitej wartości zamówienia ustalonej z należytą starannością, 

świadczy o zastosowanym przez zamawiającego podziale tego zamówienia w celu obniżenia 

wartości jego poszczególnych części poniżej ustawowych wartości progowych. W wyniku 

dokonanego podziału zamawiający odstąpił od właściwej dla tego zamówienia. 

 

 

Mając na uwadze powyższe, ze względu na ilość i wagę wskazanych naruszeń przepisów 

prawa, które stoją na straży finansów i mienia publicznego, występuje koniczność ich 

wnikliwej prawno-karnej oceny w aspekcie niegospodarności i przekroczenia zakresu 

uprawnień przez Wójta Gminy Darłowo, ew. ustalenie motywu nieracjonalnych działań 

Wójta Gminy Darłowo. 

  

 


