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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy 

z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 

roku nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadziła w okresie od 22 grudnia 2011 roku do 5 stycznia 2012 

roku kontrolę doraźną gospodarki finansowej Miasta i Gminy Twardogóra w zakresie stosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych na organizację 

„Dni Twardogóry” w latach 2004-2011. 

Zakres badanego zagadnienia, okres objęty kontrolą oraz ustalenia przedstawiono szczegółowo 

w protokole podpisanym przez inspektora kontroli z Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

w dniu 18 stycznia 2012 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce. 

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra oraz Skarbnik odmówili podpisania protokołu kontroli 

na podstawie art. 9 ust. 1a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Burmistrz i Skarbnik 

złożyli 24 stycznia 2012 roku do RIO we Wrocławiu pisemne wyjaśnienie co do przyczyn tej 

odmowy. 

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli wystąpiły przy wyborze firmy „PROART” 

Artur Kułakowski zajmującej się organizacją „Dni Twardogóry” w latach 2004-2008 w zakresie 

organizowania koncertów zespołów występujących podczas „Dni Twardogóry” oraz ich obsługi 

technicznej tj.: dostarczenia, montażu i obsługi telebimu; dostarczenia, montażu i obsługi sprzętu 

nagłaśniającego; realizacji światła i dźwięku; dostarczenia, montażu i demontażu rusztowań Layher`a. 

 Wartość podpisanych z ww. firmą umów wyniosła: w 2004 roku 72.100zł, w 2005 roku 

99.000zł, w 2006 roku 98.000zł, w 2007 roku 106.880zł (zrealizowano w kwocie 66.880 zł), a w 2008 

roku 167.901,87zł. Zgodnie z obowiązującymi w latach 2004-2008 zapisami art. 4 pkt 8 ustawy z 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm.), ustawy nie 

stosowało się, jeżeli wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

6.000 euro, a od 11 czerwca 2007 roku 14.000 euro (w tym przypadku kwota 14.000 euro miała 

zastosowanie do zamówienia z 2008 roku). Z wyjaśnienia złożonego przez Burmistrza wynikało, że 

umowy z firmą „PROART” Artur Kułakowski, były zawierane w trybie z wolnej ręki na podstawie 

art. 67 ust 1 pkt 1 lit. c). Zgodnie z powołanym art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c) zamawiający może udzielić 

zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko 

przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej. Tymczasem jak ustalono zawieranie umów w latach 2004-2008 z firmą „PROART” 
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Artur Kułakowski, nie stanowiło udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy Prawo zamówień publicznych, tylko w 

zakresie obsługi technicznej działalności artystycznej oraz pośredniczenia pomiędzy występującymi 

artystami (zespołami) a Zamawiającym (firma „PROART” Artur Kułakowski nie posiadała 

wyłączności na organizowanie koncertów występujących podczas „Dni Twardogóry” zespołów oraz 

wokalistów). Tym samym przy wyborze firmy, która zajmowała się obsługą techniczną 

organizowanych koncertów oraz pośredniczeniem pomiędzy występującymi zespołami 

a Zamawiającym, Zamawiający powinien zastosować podstawowe tryby udzielania zamówień, 

o których mowa w art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przetarg nieograniczony lub 

ograniczony. 

Przekazując powyższe do wiadomości Panu Burmistrzowi, Regionalna Izba Obrachunkowa we 

Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych, wnosi o podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie 

stwierdzonych nieprawidłowości oraz niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia w przyszłości 

poprzez przestrzeganie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) w szczególności dotyczących wyboru 

odpowiedniego trybu udzielania zamówień publicznych, stosownie do postanowienia zawartego w art. 

10 ustawy, zgodnie z którym podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg 

nieograniczony oraz przetarg ograniczony, a zamawiający może udzielić zamówienia w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 

proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich 

niewykonania. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia 

zastrzeżenia do Kolegium Izby. Zastrzeżenia składa właściwy organ jednostki kontrolowanej 

w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez jego błędną 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Do wiadomości: 

Pan Stanisław Adamski 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze 


