
 

 

Uchwała Nr XVIII/134/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 sierpnia 2019 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kosakowo 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         

(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 506) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 oraz art. 238 ustawy z dnia                                    

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. 

zm.), po rozpatrzeniu skargi Pani A.M. z dnia 22 lipca 2019 roku, 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Uznaje się za bezzasadną skargę Pani A.M. z dnia 22 lipca 2019 roku (uzupełnioną 29 lipca 2019 

roku) na Wójta Gminy Kosakowo. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Skargą z dnia 22 lipca 2019 roku (uzupełnioną 29 lipca 2019 roku) Pani A.M. działając na podstawie 

art. 227 Kodeks postępowania administracyjnego wystąpiła do Rady Gminy Kosakowo ze skargą na 

działanie Wójta Gminy Kosakowo. W ocenie skarżącej Wójt poprzez brak zamieszczenia ogłoszeń na 

stronach BIP dotyczących umów na usługi prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu 

zamówień publicznych 30.000 euro) działał w sposób nietransparentny i niegospodarnie wydatkował 

środki publiczne. 

 

Wójt Gminy Kosakowo przekazał Radzie Gminy akta niniejszej sprawy wraz ze stosownymi 

wyjaśnieniami. 

 

W toku rozpatrywania skargi, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – działająca w imieniu Rady, 

przeprowadziła stosowne postępowanie wyjaśniające, które nie potwierdziło, iż doszło do uchybienia 

związanego z działaniami podjętymi przez Wójta Gminy Kosakowo. Skarżąca wiązała zasadność 

skargi z brakiem opublikowania przez Wójta na stronie biuletynu informacji publicznej ogłoszenia o 

zamówieniu w postaci usług prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień 

publicznych, tj. do 30.000,00 euro), po 1 stycznia 2018 roku. 

 

Wyjaśnienia wymaga, iż zasady postępowania w przypadku zamówień publicznych, których wartość 

nie przekracza równowartości 30.000,00 euro określone są w Regulaminie Zamówień Publicznych w 

Urzędzie Gminy Kosakowo wprowadzonego Zarządzeniem Nr 38/2014 Wójta Gminy Kosakowo z 

dnia 15 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z § 8 ust. 1 procedura udzielania zamówień do 30.000 euro może 

być dokonywana w zależności od wyboru poprzez zamieszczenie na co najmniej 5 dni w zakładce 

„Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro” w BIP na stronie internetowej Zamawiającego 

ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia albo poprzez wysłanie zapytania ofertowego do 

minimum trzech wykonawców. Jednakże zgodnie z § 8 ust. 6b „procedury można nie stosować w 

przypadku uzasadnionej konieczności i za pisemną zgodą kierownika Zamawiającego, wyrażonej 

podpisem na wniosku o zaangażowanie środków budżetowych, z zastrzeżeniem obowiązku 

poinformowania o tym Pełnomocnika Wójta, celek wprowadzenia do rejestru zamówień.” 

 

Jak wynika z wyjaśnień przedłożonych przez Wójta Gminy Kosakowo w 2018 roku wyboru 

wykonawcy na usługi prowadzenia audytu wewnętrznego dokonano w oparciu o § 8 ust. 6b 

Regulaminu. Wobec powyższego, nie doszło do uchybienia w postaci braku zamieszczenia ogłoszenia 

o zamiarze udzielenia zamówienia na stronie BIP zamawiającego. 

 

Na marginesie należy wskazać, iż Rada nie zajmowała się kwestią zasadności wybranej procedury, 

albowiem nie było to przedmiotem złożonej skargi. 

 

Rekapitulując powyższe, Rada uznała niniejszą skargę za bezzasadną. 

 


