
UCHWAŁA Nr 85/X/19
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poczesna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1. 1. Skargę Pani A. M.1)na Wójta Gminy Poczesna uznaje się za bezzasadną i podziela się w tym 
zakresie opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, która poinformuje skarżącą 
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła

1) dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane ( art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do 
informacji publicznej - Dz.U z 2019r poz.1429  w zw. z art. 26 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych - Dz.U.2018r. poz.1000
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Załącznik do uchwały Nr 85/X/19

Rady Gminy Poczesna

z dnia 26 września 2019 r.

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Poczesna w sprawie skargi Pani A.M na 
działalność Wójta Gminy

W dniu 25 lipca 2019 roku w formie elektronicznej na adres mailowy Urzędu Gminy Poczesna 
(poczesna@poczesna.pl) wpłynęła skarga na działania organu wykonawczego wniesiona przez Panią A. M.

Skarżąca podnosi w swoim piśmie:

1. w okresie od 01.01.2018 roku Wójt Gminy Poczesna zawarł umowy na usługę prowadzenia audytu 
wewnętrznego, poniżej progu zamówień publicznych 30 000 euro, bez ogłoszeń na stronie BIP zmniejszając 
tym możliwy krąg wykonawców, co w ocenie Skarżącej nie wyklucza umyślne działanie organu 
wykonawczego na szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu 
środków publicznych poprzez wybieranie wykonawców w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą ceną 
usługi niż występującą na rynku usługodawców tej usługi,

2. w regulaminie zamówień publicznych Wójt Gminy Poczesna nie zawarł obowiązku umieszczania na 
stronach BIP zapytania ofertowego, gdy usługa może być świadczona przez wielu wykonawców, a zamówienie 
nie jest realizowane w trybie niezwłocznym.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 1.08.2019 roku oraz 20.09.2019 roku 
zapoznała się z przedmiotową skargą. Po wnikliwej analizie Komisja uznała skargę za bezzasadną.

Usługa audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Poczesna jest wykonywana przez audytora wybieranego 
w oparciu o  ustawę  o finansach publicznych oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.359.2018.DM Wójta 
Gminy Poczesna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.323.2014 z dnia 29 grudnia 
2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień do kwoty 30.000 euro.

Do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
30.000 euro, nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Do zamówień o stosunkowo niskiej 
wartości niecelowe jest stosowanie pełnego zakresu sformalizowanej procedury udzielania zamówień.

Na podstawie Zarządzenie Wójta Gminy Poczesna z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany 
zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr 0050.323.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie 
wprowadzenia procedur udzielania zamówień do kwoty 30.000 euro określone zostały warunki i zasady 
udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30.000 euro. Regulamin określa ogólne 
zasady udzielania zamówień. W § 3 pkt 2 Regulaminu określono, że do zamówień których wartość 
nie przekracza 6.000 euro netto nie stosuje się postanowień regulaminu.

Regulamin określa procedurę szacowania wartości zamówienia oraz procedury udzielania zamówień od 
6.000 euro do 14.000 euro oraz od 14.000 euro do 30.000 euro.

Regulamin jest tak skonstruowany, aby zachowany został obowiązek wydatkowania środków 
publicznych w sposób:
-racjonalny,
-oszczędny,
-efektywny,
-celowy.

Ponadto w § 5 ust. 3 Regulaminu przyjęto, że „Zamówienia o wartości 14.000 euro mogą być 
realizowane po negocjacjach z jednym Wykonawcą.

Odnosząc się do drugiego zarzutu Skarżącej dotyczącego nie zawarcia obowiązku umieszczania na 
stronach BIP zapytania ofertowego, gdy usługa może być świadczona przez wielu wykonawców, 
a zamówienie nie jest realizowane w trybie niezwłocznym należy podkreślić, że żaden przepis powszechnie 
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obowiązującego prawa nie nakłada na organ wykonawczy samorządu terytorialnego zawarcia takiego 
obowiązku w regulaminie zamówień publicznych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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