
UCHWALA NR XI/ 99 /2019
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Borku Wlkp.

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 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 

z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 lipca 2019 roku złożonej na działalność Burmistrza 

Borku Wlkp. uznaje się za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. do zawiadomienia 

skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:
Wiesława Wójcik



Załącznik do uchwały Nr XI/ 99 /2019 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

UZASADNIENIE

Dnia 22 lipca 2019 roku do Urzędu Miejskiego Borku Wlkp. wpłynęła skarga na działalność 

Burmistrza Borku Wlkp., dotycząca nieprawidłowości związanych z realizacją audytu 

wewnętrznego, a konkretnie nieogłoszeniem na stronie BIP zapytania ofertowego na 

wykonanie w/w audytu do 30 000 Euro zmniejszając przez to możliwy krąg wykonawców, co 

nie wyklucza umyślne działanie organu wykonawczego na szkodę jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków.

Ponadto skarżąca wskazała, iż organ wykonawczy w swoim regulaminie zamówień 

publicznych do 30 000 Euro:

- zawarł możliwość skierowania zapytania ofertowego do np. 3 podmiotów wykonujących 

usługę, gdzie nie jest wykluczone, że kieruje zapytanie ofertowe do 2 najdroższych 

podmiotów na rynku i do trzeciego z góry założonego z najniższą ceną, lecz niekoniecznie 

z najniższą ceną przy upowszechnieniu zamówienia na stronach BIP;

- nie zawarł obowiązku zamieszczania na stornach BIP zapytania ofertowego, gdy usługa 

może być świadczona przez wielu wykonawców, a zamówienie nie jest realizowane w trybie 

niezwłocznym np. w skutek powstałej nagłej potrzeby.

Skarżąca wskazała także nie upublicznianie zamówień publicznych na stronach BIP, dotyczy 

również innych usług możliwych do oferowania przez organ wykonawczy tj. usługę: 

przeprowadzania indywidualnego poradnictwa prawnego, obsługę prawną urzędu, 

cateringową w czasie spotkań, noclegową i gastronomiczną, transportową.

Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2019 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w trakcie którego zapoznała się z zarzutami 

podniesionymi w skardze, wysłuchała wyjaśnień od Burmistrza Borku Wlkp. oraz zapoznała 

się z dokumentacją znajdującą się z Urzędzie.



W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono następujący stan 

faktyczny:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrując sprawę ustaliła, że skarga w całości staje się 

bezzasadna.

Obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nie nakłada 

obowiązku publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówienia między innymi na usługi audytu 

wewnętrznego o wartości poniżej progu 30.000 Euro w BIP czy też obowiązku zamieszczania 

takich postanowień o publikacji w BIP w wewnętrznych regulaminach wydatkowania środków 

publicznych poniżej tego progu.

Wobec powyższego zarzuty skarżącej są bezzasadne.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów dot.:

- przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego - jest ono prowadzone na 

podstawie porozumienia między Powiatem Gostyńskim, a Gminą Borek Wlkp. w ramach 

którego Gmina Borek Wlkp. nieodpłatnie udostępnia Powiatowi lokal. Poradnictwo to odbywa 

się w odniesieniu do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r. poz. 294).

W odniesieniu do pozostałych zarzutów dot. obsługi prawnej, zlecenia usług 

transportowych, cateringowych, noclegowych i gastronomicznych uznaje się je również za 

bezzasadne. Z wyjaśnień złożonych przez Burmistrza Borku Wlkp. wynika, że radca prawny 

zatrudniony jest na umowę o pracę, natomiast usługi transportowe w tym dowozy do szkół 

organizowany jest przetarg, który zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieszczany jest na 

stronie BIP oraz w biuletynie zamówień publicznych. Natomiast w przypadku realizacji 

pozostałych usług wymienionych przez skarżącą przeprowadzane są rozeznania rynku lub 

zapytania ofertowe na co zostały przedłożone stronie dokumenty.

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w oparciu o analizę dostępnych dokumentów 

i udzielonych wyjaśnień uznała działania organu wykonawczego - Burmistrza Borku Wlkp. za 

uzasadnione i pozbawione cech bezprawności.

Z uwagi zatem na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych w skardze, Rada 

Miejska Borku Wlkp. uznaje skargę za bezzasadną.



Pouczenie: Zgodnie z dyspozycją art. 239 § 1 ustawy Kodeksu postępowania 

administracyjnego - Rada Miejska Borku Wlkp. informuje, że wskutek uznania skargi za 

bezzasadną, jeśli Skarżąca ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności - wówczas 

Rada Miejska Borku Wlkp. może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (zaprezentowane 

powyżej) nanosząc odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadomienia o tym 

skarżącego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.


