
UCHWAŁA NR XXXIV/305/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 
poz. 559), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 
z 2022r. poz.2000) na wniosek Komisji Rewizyjnej. Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uznać skargę na działalność Burmistrza Kałuszyna za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie do poinformowania Skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogusław Michalczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/305/2022 

Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 7 listopada 2022 r. 

Uzasadnienie  

Działając na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 poz. 559), § 66 Statutu Gminy Kałuszyn, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/248/2014 Rady 
Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kałuszyn(ze zm.) 
stwierdza się, że zanonimizowane skarga na działalność Burmistrza Kałuszyna przekazana przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Warszawie do rozpatrzenia zgodnie z właściwością, która wpłynęła do Urzędu 
26 września 2022r. została uznana za bezzasadną. 

Zgodnie z art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559) 
Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych 
gminy, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja na posiedzeniu w dniu 28 października 2022r. 
rozpatrywała przedmiotową skargę. 

Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz dołączonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie 
dokumentami oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Kałuszyna oraz Kierownika Referatu Inwestycji 
i Rozwoju komisja ustaliła co następuje: 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, za pośrednictwem Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, wpłynęło zanonimizowane zgłoszenie dotyczące możliwych nieprawidłowości związanych 
z organizacją i wyłonieniem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienie pn. „Przebudowa drogi 
gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn”. 

Procedura przetargowa prowadzona była na stronie Miniportal. Ogłoszenie o przetargu ukazało się 
w Biuletynie zamówień publicznych i na stronie Zamawiającego (BIP) w dniu 27.07.2022 r. 

Termin składania ofert ustalono na dzień  05.08.2022 r. godz. 9:00,  zaś  termin otwarcia ofert   na dzień 
05.08.2022 r. godz. 10:30. 

Po terminie  składania ofert ale przed terminem ich otwarcia Zamawiający podał na stronie BIP kwotę jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji - 190.000,00  zł 

W wymaganym terminie wpłynęły następujące oferty : 

1. „KOSTEX” mgr Rafał Czerepiński, adres : Rudzienko 73D, 05-307 Dobre, Cena :  178.851,23 zł brutto. 

2. Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., adres : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28.  
Cena :  189.749,64 zł brutto 

3. Usługi Transportowe, Asenizacyjne, Roboty Ziemne i Drogowe, adres : Kąty ul. Królewska 54, 05-340 
Kołbiel.  Cena :  161.265,30 zł brutto 

4. Wykonanie Robót i Usług „KLEMBUD” Mieczysław Klepacki, adres : 05-306 Jakubów ul. Mińska 32.  
Cena :  185.019,98 zł brutto 

5. ”KORUND”, adres : Podnieśno ul. Spokojna 16, 08-125 Suchożebry. Cena :  186.005,52 zł brutto 

6. Firma „TRANS-KOP” Andrzej Bazyl, adres : Karolina ul. Główna 132, 05-300 Mińsk Mazowiecki.  
Cena :  135.300,00 zł brutto 

W dniu 05.08.2022 r. Komisja przetargowa oceniła oferty i poprawność złożenia podpisu elektronicznego 
przez oferenta, w tym firmy „„TRANS-KOP” - w zał. skan weryfikacji.. 

Odrzucono 2 oferty : 

- firma „KLEMBUD” – oferta nie podpisana elektronicznie, 

- firma „KORUND” – brak kosztorysu ofertowego. 

W dniu 11.08.2022 r. do firmy „TRANS_KOP” (oferta najkorzystniejsza) wysłano „wezwanie do złożenia 
dokumentów”  w terminie do dnia 17.08.2022 r.– aktualnych na dzień składania podmiotowych środków 
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dowodowych. W odpowiedzi na wezwanie  w dniu 16.08.2022 r. dokumenty wpłynęły do Zamawiającego 
komisja przetargowa w dniu 17.08.2022 r.  jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy „TRANS-KOP” za 
kwotę brutto 135.300,00 zł . Termin na odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu upływał w dniu 22.08.2022 r. 
o godz. 24:00 

W dniu 23.08.2022 r. z firmą „TRANS_KOP” zawarto umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa 
drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn”. 

W dniu 08.08.2022 r. firma „KOSTEX” (uczestnik postępowania) wystąpiła o udostępnienie złożonych ofert 
– z wyjątkiem swojej oferty. W dniu 09.08.2022 r.  Urząd Miejski przesłał skany ofert. 

W dniu 17.08.2022 r. (po godz. 16:00 tj. po godzinach pracy Urzędu) firma „KOSTEX” wystąpiła 
o udostępnienie pełnej dokumentacji ofertowej firmy „TRANS-KOP”  . W dniu 19.08.2022 r.  Urząd Miejski 
przesłał skany pełnej dokumentacji ofertowej firmy „TRANS-KOP” – termin na odwołanie upływał w dniu 
22.08.2022 r. o godz. 24:00 

W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna postanowiła zarekomendować Radzie Miejskiej w Kałuszynie 
uznanie skargi na działalność Burmistrza za bezzasadną. 
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