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RADY GMINY SIERADZ

z

dnia.... sierpnia 2019r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Sieradz

Na podstawie arl.. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 506) ofM a11.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tj.: Dz. IJ z 2018r. poz. ż096, z 2O19r. poz. 60, poz. 730,
I l ]] ) uchwala się. co następuje:

§l.

Uznaj e się za bezzasadną skargę Pani

Anny Melcer, ptzekazaną przez Regionalna Izbę
Obrachunkową w Łodzi, na działanie organu wykonawczego Gminy Sieradz z przyczyn
określonychw uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sieradz do poinformowania skarżącej

o sposobie załatwienia sprawy.

§3. Uchwała wchodzi w źycie z dniem podjęcia,

uzasadnienie
W dniu 22 |ipca2019 roku wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy Sieradz skarga
Pani Anny Melcer, przekazana według właściwości
przez Regionalną Izbę ObrachuŃową
w Łodzi, na działanie organu wykonawczego Gminy Sieradz w zakresie zavńęrania umów na
usługę prowadzenia audytu wewnętrznego - poniżej progu zamówień publicznych 30 000 Euro)
- bez ogłoszeń na stronach BIP zmniej szaj ą c przęz Io możliwy krąg wykonawców, co nie
wyklucza umyślne działanie organu wykonawczego na szkodę jednostki samorządu
ter}torialnego w zakresie niegospodamości w wydatkowaniu środków publicznych poprzez
wybieranie wykonawców w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą ceną usługi niż
występującą na rynku usługodawców tej usługi.

3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj.: Dz. U z 2018r. poz.2096ze zm.) jeżeli przepisy szczęgólne nie
określają innych organów właściwychdo rozpatrywania skarg, , rada gminy jest organem
właściwymdo rozpatrzenia skargi dotyczącej zadń lub działalnościwójta (burmistrza 1ub
prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjttych. Z kolei zgodnie z art.
18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj,: Dz. U .z20|9r. poz. 5061
rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnychjednostek organizacyjnych; wnioski
oraz petycj e składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji,
W świetle powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy skierował skargę do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się óo zarzutów podniesionych i przedstawienia
opinii Radzie Gminy.
Zgodnie an. 229 pkt

Realizując powższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedłożyłaRadzie Gminy opinię
z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycj i na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2019 roku zapoznała się
treŚcią skargi, umową Zawartą na świadczenie usług audytorskich oraz Zarządzeniem
Nr 2112014 Wójta Gminy Sieradz z dnia22 mala2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Zamówień Publicznych o wartości nie przebaczającej wyraźonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro i ustaliła:
W Urzędzie Gminy Sieradz obowiązuje wprowadz ony Zarządzeniem Nr 2112014 Wójta Gminy
Sieradz z dnia 22 maja 2014 roku Regulamin Zamówień Publicznych o warlości nie
pnehaczalącej wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Z treściz § 5 ust. 1
powołanego wyźej Regulaminu wynika, źe do zamówień publicznych, których szacunkowa
wartośćnie przekłacza wyrażonej w złotych równowarlości 8 000 euro, nie ma obowiązku
stosowania niniejszego Regulaminu. Z lwagi, żę zawarta umowa na świadczenieusług
audlorskich nie przehacza kwoty 8 000 euro Komisja uznała brak potwierdzenia słuszności
zarzutów podniesionych w skardze i przyjęła jednogłośnie,że skarga jest bezzasadna i takie
stanowisko Komisja postanowiła przedstawić Radzie Gminy Sieradz.
W związku z powższym Rada Gminy Sieradz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji stwierdza, że skargę Pani Arrny Melcer na działanie organu wykonawczęgo
Gminy Sieradz z dnia 10 lipca 2019 roku należy nznń zabezzaśadną.
Pouczenie: Rada Gruiny Sieradz jednocześnie poucza skarżqcego, iż w świetleart. 239 Kodeksu
jej rozpatrzenia, zoslała uznana
za bezzasadnq i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a Skarżqcy ponowił skargę bez
wskazania nowych okoliczności - organ właściwydo jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania Skarżqcego.
poslępolĄ)anicr administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku

