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z dnia  12 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu skargi A.M. na działalność Wójta 
Gminy Małkinia Górna dotyczącą niepublikowania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zapytań 
ofertowych poniżej progu zamówień publicznych dla usług wskazanych w skardze, Rada Gminy Małkinia Górna 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę A.M. na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna, z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 22 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy w Małkini Górnej wpłynęła skarga na działalność organu
wykonawczego, z której wynika, że Wójt Gminy Małkinia Górna w okresie od 1 stycznia 2018 roku
nie publikował na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zapytań ofertowych poniżej progu zamówień
publicznych, tj. 30 000,00 euro dla następujących usług:

- indywidulane poradnictwo prawne,

- obsługa prawna urzędu,

- cateringowa w czasie spotkań,

- noclegowa i gastronomiczna,

- transportowa.

Udzielanie zamówień publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych. Zgodnie z przepisem artykułu 4 pkt 8 ustawy tej nie stosuje się przy zamówieniach i konkursach,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

W związku z tym, że gmina nie ma obowiązku publikowania zapytań ofertowych dla zamówień publicznych
poniżej 30 000,00 euro, nie dokonano publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zapytań ofertowych
dotyczących:

- audytu wewnętrznego,

- obsługi prawnej gminy,

- indywidualnego poradnictwa prawnego,

- usługi cateringowej w czasie spotkań.

We wskazanym przez skarżącą terminie nie występowały usługi dotyczące noclegu i gastronomii. Natomiast
usługa transport uczniów niepełnosprawnych został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina Małkinia Górna nie posiada Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.

Należy wskazać, że w celu konkurencyjnego wyboru wykonawcy zamówień w Gminie Małknia Górna dla
zamówień udzielanych w 2018 roku stosowano procedury konkurencyjne polegające na wysyłaniu zapytań
ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

Biorąc pod uwagę fakt, że ustawodawca w art. 4 pkt 8 nie nałożył obowiązku stosowania ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych dla zamówień poniżej 30 000,00 euro nie publikowano ww. zapytań.

W związku z tym, iż Wójt Gminy Małkinia Górna działał na zasadach i w granicach prawa, Rada Gminy
uznała skargę za bezzasadną.
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