
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Konopiska

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

§ 1. Uznaje się za zasadną/bezzasadną skargę Pani Anny M. z dnia 22 lipca 2019r. na działalność Wójta Gminy 
Konopiska.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska do zawiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga

Id: 73463FE1-3AA3-4D25-A5CD-EA7A2E66B3B3. Przyjęty Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy.

Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy. Zgodnie z art. 229 pkt. 3 Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r.
poz. 2096 ze zmianami) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta jest rada gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała skargę złożoną przez Panią Annę M. w sprawie zawierania
umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 000 Euro) na
posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2019r.

Skarżący podnosi w swoim piśmie, że organ wykonawczy w swoim regulaminie zamówień publicznych do
30 000 Euro nie zawarł obowiązku zamieszczania na stronach BIP zapytania ofertowego, gdy usługa może być
świadczona przez wielu wykonawców, a zamówienie nie jest realizowane w trybie niezwłocznym, np. w skutek
powstałej nagłej potrzeby.

W Gminie Konopiska udzielanie zamówień publicznych uregulowano w Zarządzaniu Nr 22/2014 Wójta
Gminy Konopiska z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień do
kwoty 30.000 euro. W dziale II §2 ust. 1 Zasady udzielania zamówień – w zasadach ogólnych ustalono, że
zamówień dokonuje się zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w granicach wydatków, które zostały ujęte w uchwale
budżetowej oraz z zachowaniem zasad:

a) celowości-, co oznacza, że zamówienie w danym czasie jest niezbędne,

b) gospodarności - co oznacza, że zamówienie zostało dokonane w sposób oszczędny, racjonalny

z zapewnieniem uzyskania najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów,

c) legalności - co oznacza, że udzielenie zamówienia nie jest sprzeczne z przepisami prawa,

d) wyboru najkorzystniejszej oferty - należy przez to rozumieć wybór oferty, która zapewnia najtańsze

wykonanie przedmiotu zamówienia po zsumowaniu ceny oraz innych kosztów związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia np. koszt transportu, eksploatacji w okresie użytkowania itp.

W §4. ust. 3 tego działu przyjęto, że „Zamówienia o wartości 14.000 euro mogą być realizowane po
negocjacjach z jednym Wykonawcą.

W związku z powyższym wniesiona przez Panią Annę M. skarga jest bezzasadna.

Pouczenie : Zgodnie z przepisem art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), 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.
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