
UCHWAŁA NR XII/82/2019
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2096) Rada Gminy Stawiguda uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 lipca 2019 roku na działanie Wójta Gminy Stawiguda w zakresie braku 
ogłoszenia na stronach Biuletynu Informacji Publicznych informacji o postępowaniach dotyczących zamówień 
publicznych poniżej progu 30 000 euro Rada Gminy Stawiguda uznaje skargę za niezasadną z przyczyn 
przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kołakowski
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UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 

2096 ze zm.) organem właściwym do rozpoznania skargi na działalność wójta jest rada gminy. 

 

  W dniu 22 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy  Stawiguda wpłynęła skarga na działanie organu 

wykonawczego dotycząca braku ogłoszenia na stronie BIP  w okresie od  1.01.2018 r.  postępowań 

poniżej progu zamówień publicznych 30.000 euro na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego.  

W skardze wskazano również, iż brak publikacji dotyczył również innych ofert: przeprowadzenia 

indywidualnego poradnictwa prawnego, obsługę prawną urzędu, cateringową w czasie spotkań, 

noclegową i gastronomiczną, transportową. 

 

 Zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 1986) regulacji zawartych w przedmiotowej ustawie                         

nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000 euro. 

 

 Kwestia udzielania zamówień, których wartość nie przekracza powyższej kwoty została 

uregulowana w Regulaminie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej                   

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stawiguda stanowiącym załącznik 

do Zarządzenia nr 113/2016 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 20.10.2016 r. W przedmiotowym 

Regulaminie zostały precyzyjnie określenie procedury związanych z udzielaniem zamówień                           

i określenie podmiotów odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie. Nie przewidziano w nim 

jednocześnie obowiązku publikacji na stronie BIP informacji o postępowania wskazanych                   

w skardze. 

 

 W związku z powyższym wskazać należy, iż nie doszło do naruszenia przez Wójta Gminy 

Stawiguda regulacji ustawowych, jak również procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce. 

 

 Skarga z dnia 22 lipca 2019 r. była przedmiotem analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

która na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2019 r. zaopiniowała ją jako niezasadną. 

 

 W związku powyższym Rada Gminy Stawiguda uznaje skargę za niezasadną. 
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