
UCHWAŁA NR XV/139/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność Burmistrza Gogolina

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz.506 i 1309) w związku z art.229 pkt 3i art.234 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gogolinie, po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność Burmistrza 
Gogolina oraz po zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, 
uznaje skargę za nieuzasadnioną. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik do uchwały Nr XV/139/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 24 września 2019 r.

W dniu 22 lipca 2019r. skarżąca wniosła skargę na działanie organu wykonawczego, który w okresie od 
01.01.2018r. zawierał umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień 
publicznych 30 000 €) bez ogłoszeń na stronach BIP zmniejszając przez to możliwość kręgu wykonawców, 
a także nieupubliczniania zamówień publicznych na stronach BIP innych usług możliwych do oferowania przez 
organ wykonawczy tj. na usługę:

1) przeprowadzania indywidualnego poradnictwa prawnego;

2) obsługę prawną Urzędu;

3) cateringową w czasie spotkań;

4) noclegową i gastronomiczną;

5) transportową.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 25 lipca 2019 r. przekazał przedmiotową Skargę do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem ustosunkowania się do zarzutów podnoszonych w skardze. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 30 lipca 2019 r. zapoznała się 
z treścią skargi i dokonała wstępnej analizy. Pismem z dnia 01 sierpnia 2019 r. wystąpiła do Radcy 
Prawnego o wydanie opinii prawnej, a pismem z dnia 06 sierpnia 2019 r. do Burmistrza Gogolina o zajęcie 
stanowiska i udzielenie informacji w przedmiotowym temacie. W dniu 12 sierpnia 2019 r. Komisja 
przygotowała projekt pisma w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi w celu wszechstronnego 
wyjaśnienia sprawy i złożyła Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie celem przedłożenia go Radzie 
Miejskiej. Rada Miejska w Gogolinie przedłużyła termin załatwienia skargi, o czym poinformowano 
skarżącą. Po uzyskaniu opinii radcy prawnego i odpowiedzi  Burmistrza Gogolina z dnia 14 sierpnia 2019r. 
(pismo o sygn. akt WA.1540.4.2019) Komisja przystąpiła do analizy skargi.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie przygotowując i przeprowadzając postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (zapytania ofertowego, rozeznania rynku), którego wartość nie przekracza 
równowartości 30 000 €, są zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, w szczególności do stosowania art. 44 ust. 3 w/w ustawy, która stanowi, że wydatki publiczne 
powinny być dokonywane m.in. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów. Reguły te należy stosować w każdym przypadku wydatkowania publicznych pieniędzy, 
nawet jeśli wartość zakupu nie przekracza sumy 30.000 €. Ponadto, jeżeli zamówienie jest 
współfinansowane ze środków zewnętrznych (w szczególności ze środków unijnych), podmiot jest 
zobowiązany do stosowania wytycznych danego programu/projektu bez względu na wartość zamówienia. 
Burmistrz Gogolina w ramach kontroli zarządczej określił Zarządzeniem
Nr Or.I.0050.53.2014  z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień 
publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie regulamin zamówień publicznych poniżej 30 000 €. 
Zarządzenie zostało opublikowane w BIP Gminy Gogolin. A zatem reguły udzielania przez tutejszy Urząd 
zamówień publicznych do kwoty 30 000 € są jawne i ogólnie dostępne. Szacowanie wartości zamówienia 
odbywa się zgodnie z przytoczonymi wyżej regulacjami  zarządzenia Burmistrza Gogolina, które w tym 
zakresie odsyła do restrykcyjnych reguł Prawa Zamówień Publicznych, zatem nie ma możliwości 
jakichkolwiek manipulacji w tym zakresie. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż czynności takie jak 
audyt, dobór  bazy noclegowej, gastronomicznej, transportowej, prawniczej etc. w kwotach do 30 000 €, 
często z uwagi na indywidualny przedmiot zamówienia wymagają odniesienia do konkretnych oferentów.

Brak zindywidualizowania zarzutów w stosunku do konkretnej gminy, prowadzą do wniosku, iż skarga 
nie odnosi się konkretnie do tutejszego Urzędu, gdzie w zakresie obsługi prawnej Urzędu funkcjonuje 
umowa o pracę. Jeżeli natomiast występują jakiekolwiek usługi prawne, które z uwagi na swój charakter 
muszą być zlecane na zewnątrz, to wykonawców wybiera się pod kątem ceny, ale także pod kątem 
doświadczenia wykonawców, którzy gwarantują należyte wykonanie usługi.
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Nie wiadomo też czego konkretnie, w przypadku Gminy Gogolin, mają dotyczyć zarzuty odnośnie usług 
transportowych. Gmina dysponuje własnymi środkami transportowymi i zatrudnia kierowców, natomiast 
w zakresie dowozu dzieci do szkół organizowany był dotychczas przetarg publiczny. Jeżeli chodzi o usługi 
transportowe inne niż dowóz uczniów do szkół, to brana jest pod uwagę cena, dostępność i jakość 
świadczonych usług. Przy wyborze bazy hotelowej i gastronomicznej tutejszy Urząd  kieruje się przede 
wszystkim ceną, dostępnością w danym terminie i względami logistycznymi, jak również charakterem 
i rangą wizyty.

Z tej perspektywy wszelkie zarzuty skargi, co do braku publikacji zapytań ofertowych w BIP tutejszego    
Urzędu są bezpodstawne, albowiem nie ma takiego normatywnego obowiązku. Brak publikacji nie może 
być uznawany za działanie podlegające negatywnej ocenie Rady Miejskiej. W związku z powyższym Rada 
Miejska po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za 
niezasadną.
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