
UCHWAŁA NR XIII/104/19
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz.506) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 § 4 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096; ze zmianami) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Uznać skargę Pani Anny Melcer na działania organu wykonawczego w zakresie realizacji regulaminu 
zamówień publicznych do 30 tys. euro za nieuzasadnioną.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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Załącznik do uchwały Nr XIII/104/19

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Komsia Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Oleśnie na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. 
dookonała analizy zasadności skargi złożonej przez Panią Annę Melcer na działalność Burmistrza Olesna. 
W oparciu o analizę dostępnych i dostarczonych Komisji dokumentów oraz po wysłuchaniu Pana Janusza 
Wojczyszyna Sekretarza Gminy, Komisja uznała, że skarga nie może zostać uwzględniona.

Uzasadnienie

Z należyta atencją zapoznaliśmy się ze złożoną skargą, której został nadany bieg odpowiednio do 
postanowień rozdziału VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Nie stwierdzono naruszenia prawa 
przez Burmistrza w związku z zawarciem umowy dotyczącej przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 
W związku z szacowaniem wartości zamówienia, którego wartość nie przekraczała progu 20 tysięcy 
złotych, do wyboru wykonawcy zastosowanie miał paragraf 8 regulaminu zamówień publicznych wydany 
zarządzeniem Burmistrza Olesna dnia 28 grudnia 2017 roku numer 119/17. Dla zamówień których wartość 
szacunkowa nie przekraczała 20 000 zł dokonuje się wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady 
racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych 
w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, nie stosując reguł opisanych 
w regulaminie. Kierując się tymi wytycznymi, dokonano rozeznania rynkowego, tak aby dokonać wyboru 
oferenta spełniającego oczekiwania Zamawiającego oraz uwzględniając aspekt finansowy, w zakresie 
wynagrodzenia wykonawcy. Z zebranych ofert, wybrano najtańszą, czego efektem było zawarcie stosownej 
umowy. Zaoferowana cena była odpowiednia do rodzaju zamówienia i mieściła się w założeniach 
budżetowych Gminy. Mając powyższe na względzie, nie można uznać skargi za uzasadnioną.
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