
UCHWAŁA NR XI/87/2019
RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy Brzeźnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 
roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Anny Melcer na działalność Wójta Gminy Brzeźnica.

§ 2. Uzasadnienie powyższego stanowiska stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Brzeźnica zobowiązując ją do 
przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2019 roku do Rady Gminy Brzeźnica wpłynęła skarga p. Anny Melcer na działalność

Wójta Gminy Brzeźnica.

Przewodnicząca Rady Gminy pismem z dnia 20 sierpnia 2019 roku skierowała skargę do Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji oraz pismem z dnia 20 sierpnia 2019 roku zawiadomiła Skarżącą o nowym terminie

załatwienia skargi, który ustalono do dnia 25 września 2019 roku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła w dniu 4 września 2019 roku posiedzenie w sprawie.

Na posiedzeniu Komisja zapoznała się z treścią skargi, która dotyczy zawarcia w okresie od 01.01.2018

roku przez organ wykonawczy umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu

zamówień publicznych 30 000 Euro) bez ogłoszeń na stronach BIP, zmniejszając przez to możliwy krąg

wykonawców.

Komisja zapoznała się z dokumentacją w tej sprawie, w tym: wewnętrznymi regulacjami oraz wysłuchała

wyjaśnień Skarbnika Gminy.

Komisja ustaliła, że postępowanie o zamówienie publiczne na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego

w Urzędzie Gminy Brzeźnica zostało przeprowadzone w oparciu o wewnętrzne regulacje, tj. § 5 ust.3 pkt.

3.3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brzeźnica i gminnych jednostkach

organizacyjnych Powyższy Regulamin nie nakłada obowiązku zamieszczania w BIP - cyt: „dla zmówień o

równowartości 5000-15000 euro rozpoznanie cenowe może być przeprowadzone w formie sondażu

telefonicznego lub pisemnego, np. faks, e-mail, osobiście z siedzibie Zamawiającego oraz na podstawie

wszelkich możliwych źródeł informacji, np. aktualnych katalogów cenowych, kosztorysów itp.” Zapytanie

cenowe zostało skierowane do trzech firm za pomocą poczty elektronicznej. Wpłynęły trzy oferty. W dniu

24.05.2018 roku Urząd Gminy Brzeźnica zawarł umowę na usługowe prowadzenie audytu na kwotę 8

800,00 zł.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po wnikliwym przeanalizowaniu przedłożonych przez Panią Skarbnik

dokumentów oraz po wysłuchaniu wyjaśnień w tej sprawie w głosowaniu jawnym uznała zarzuty Skarżącej

za bezzasadne i wystąpiła do Rady Gminy Brzeźnica z projektem uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brzeźnica.
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