UCHWAŁA NR 0007.67.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Czerwieńsku, po rozpatrzeniu skargi na działania organu wykonawczego gminy
i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie
zarzutów postawionych w skardze, uznaje skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Krzysztof Smorąg

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawu została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r., poz. 60 i 730.
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UZASADNIENIE
W dniu 22.07.2019 r. (pocztą elektroniczną) wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Czerwieńsku pismo (ORG.1510.02.2019) Pani A.M. (wyłączenie jawności w zakresie danych
osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej - Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.), zwanej dalej „Skarżącą”, stanowiące skargę na
działania organu wykonawczego gminy (Burmistrza Czerwieńska) w sprawie zawierania umów na usługę
prowadzenia audytu wenętrznego (ponieżej progu zamówień publicznych 30.000 Euro) w okresie od
01.01.2018 r. bez ogłoszeń na stronach BIP, zmniejszając przez to możliwy krąg wykonawców.
Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z poźn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi
na działalność burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - jest rada gminy.
Mając na względzie powyższe, Przewodniczący Rady przyjął skargę i nadał jej bieg, poprzez
wystąpienie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku o zbadanie skargi
oraz wypracowanie stanowiska, co do jej zasadności.
Na posiedzeniu 02 sierpnia 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Czerwieńsku w przedmiocie skargi dokonała analizy następujących dokumentów:
1/ Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Czerwieńska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu o

udzielanie zamówień

publicznych

o wartości

szacunkowej

nieprzekraczającej

równowartości kwoty 30.000 Euro,
2/ Zarządzenie nr 0050.58.2016 Burmistrza Czerwieńska z dnia 25 maja 2016 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu o udzielanie zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro,
3/ pismo Burmistrza Czerwieńska z 23.07.2019 r. informujące, że wartość zamówienia na audyt
wewnętrzny przeprowadzany w gminie nie przekracza kwoty 30.000 Euro, stąd zadanie to jest wyłączone
ze stosowania ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Szczegóły
dot. audytu i zawierania umów cywilno-prawnych są uregulowane zarządzeniami Burmistrza
Czerwieńska nr: 72/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. i 0050.58.2016 z dnia 25 maja 2016 roku.
Komisja ustaliła także, że Burmistrz Czerwieńska, zgodnie z w/wym. zarządzeniami zawarł
umowę zlecenie na wykonywanie usługi audytu wewnętrznego. Osoba fizyczna świadcząca usługi audytu
spełnia wszelkie wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
W toku podjętych czynności rozpatrujących skargę, ustne wyjaśnienia złożył Burmistrz
Czerwieńska, który poinformował, że kwota zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 Euro, a w związku
z tym gmina nie ma obowiązku kierowania zapytania ofertowego do innych podmiotów uprawnionych
do wykonywania audytu, jak również nie ma obowiązku zamieszczania zapytania na stronach BIP.
Komisja po zbadaniu dokumentacji dotyczącej skargi i przyjmując wyjaśnienia Burmistrza
Czerwieńska, podjęła uchwałę nr 02/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu
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wykonawczego gminy (jednomyślnie) uznając skargę za bezzasadną.
Rada Miejska w Czerwieńsku, po wysłuchaniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
w związku z brakiem potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych w skardze, uznaje ją za
bezzasadną.

Pouczenie
Zgodnie z art. 238 § 1 zdanie 2, oraz w związku z dyspozycją art. 239 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) - Rada Miejska w
Czerwieńsku informuje, że w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez
wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
/-/ Krzysztof Smorąg
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