
 

UCHWAŁA NR XII/147/2019 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 24 października 2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi znak: S.1510.1.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku 

 

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, 1309, 1571,1696) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, 

2019r. poz. 60, 730, 1133) – Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej elektronicznie w dniu 22 lipca 2019 roku – 

znak:S.1510.1.2019, w sprawie realizacji zamówień publicznych poniżej progu zamówień 

30.000 Euro – uznaje się skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały dotyczące powiadomienia o sposobie rozpatrzenia skargi 

powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło  

 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

 

W dniu 22 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Masłów drogą elektroniczną wpłynęła „skarga 

na działanie organu wykonawczego” złożona przez nadawcę A.M. W związku z przerwą w 

obradach Rady, skarżąca została poinformowana o niemożności załatwienia skargi w 

ustawowym terminie 30 dni. Skarga złożona jednocześnie do kilkudziesięciu jednostek 

samorządu terytorialnego dotyczy zarzutu, że organ wykonawczy w okresie od 1 stycznia 2018 

r. zawierał umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego, o wartości poniżej 30.000 

euro bez ogłoszeń na stronach BIP, zmniejszając przez to możliwy krąg wykonawców.  

Skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia br. 

Dokonała analizy przedstawionych dokumentów oraz wysłuchała wyjaśnień.  

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że przepisy regulujące zasady i tryb udzielania zamówień 

publicznych to ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i Zarządzenie 

Nr 26/2019 Wójta Gminy Masłów z dnia 25.02.br. w sprawie wprowadzenia w urzędzie gminy 

Masłów Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień 

publicznych.  

Do realizacji usługi polegającej na prowadzenia audytu wewnętrznego wybrane zostało Biuro 

Audytu Wewnętrznego Anny Ziembickiej. Procedura wyboru oferenta odbywała się w trybie 

podprogowym, do 30.000 euro, w oparciu o ówcześnie obowiązujące przepisy. Nie prawdą jest 

zarzut, że wybór oferty został przeprowadzony bez ogłoszeń na stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej, gdyż zastosowany został tryb publikacji. Urząd przeprowadził zapytanie w oparciu 

za Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Masłów z dnia 22 kwietnia 2014r., na okres dwóch 

lat czyli na 2016-2017 r. W ramach rozeznania ceny, zamówienie na audyt wewnętrzny 

oszacowane zostało na kwotę powyżej 10.000 zł. W sumie, w pierwszym postępowaniu 

wpłynęło 8 ofert, z czego wybrana została najkorzystniejsza złożona przez wskazane powyżej 

biuro. Na lata 2018 – 2019 podpisana została umowa z wolnej ręki. Kwota zamówienia wynosi 

5.633,40 zł brutto, co oznacza, że jest to zamówienie poniżej równowartości 30.000 euro. 

Przepisy nakładają obowiązek publikacji zamówień powyżej tej kwoty, jednak w przypadku 

o którym mowa, zapytanie zostało ogłoszone, mimo  że nie było takiego obowiązku.  

Ponadto wyjaśnione zostały kwestie zawarte w dalszej części skargi, gdzie skarżąca podważa 

procedury wyboru oferentów innych usług: 

1) Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego 

2) Obsługę prawną urzędu 

3) Obsługę cateringową w czasie spotkań 

4) Noclegową i gastronomiczną  

5) Transportową.  

W odniesieniu do pierwszych  dwóch zarzutów ze złożonych wyjaśnień wynika, iż zgodnie z 

zapisem § 2 ust. 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych nie stosuje się w przypadku 

wyboru oferenta świadczącego usługi prawne. Jednakże pierwsze procedury poradnictwa 

prawnego i obsługi prawnej również były upublicznione zgodnie z procedurą i regulaminem, a 

kolejne były podpisywane z wolnej ręki.  

W przypadku skarżonej usługi cateringowej – tylko raz urząd zgłaszał zapotrzebowanie na 

catering w ramach projektu „Nowa era komputera” realizowanego z funduszy zewnętrznych. 



W tym przypadku zapytanie ofertowe zostało wysłane do 5 firm. Urząd nie wykazywał 

zapotrzebowania na usługi noclegowe i gastronomiczne – nie było takiego zamówienia.  

W odniesieniu do usługi transportowej – wniosek nie został sprecyzowany 

o jaki transport chodzi. Jednakże w przypadku transportu na dowóz dzieci do szkół, który został 

przeprowadzony przez Centrum Usług Wspólnych – przetarg został upubliczniony, 

w przypadku transportu kruszywa na remonty dróg – również nastąpiło upublicznienie 

zapytania zarówno w 2018 jak i 2019 roku. Wobec tego te zarzuty są bezpodstawne.  

Mając na uwadze powyższe należało uznać skargę za bezzasadną. 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

w rozumieniu art. 13 ust 1 ustawy o petycjach.  

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 239 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, 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 Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło  

 


