
Projekt

Uchwała Nr XII/ l20I9
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia}8 pńdziernika 2019 r,

w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR,1510,1,2019

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

(tj. b^ U z20|9 t. poz. 506'zęzm.) w zńezkllzaft.ż29 pkt 3 ustawy zdńal4 częrwca 1960 r,

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. IJ. z20118 r. poz. 2096 ze zm,) Rada Gminy

Tamów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Tarnów opolski po zapoznani! 9ę z stanowiskiem Komisji Skarg,

Wniosków i petycji w sprawie- skargi Nr bn.ts10.1.2019 doĘczącĄ nieupubliczniania

zamówień do 30 000 euro nł stronie intemetowej BIp Urzędu Gminy

w Tarnowie Opo 1 skim, uznaj e skar gę za b ezzasadną,

2. IJ zasadnienie uchwały stanowi zńącznik do niniej szej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Przewodnicącemu Rady Gminy Tamów Opolski,

zobowiązując go d; p-yg"dwania odpowiedzi i przesłania skażącej odpisu niniejszej uchwĄ

wrazzzałączńI<tem.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Przewodni czący Rady Gminy



Zńącznik do chwały Nr XII/ l20l9
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia28 pńdziernika 2019 r.

W dniu 25 lipca}}I9 r. do Rady Gminy Tarnów Opolski wpłynęła skarga na dzińanie
organu wykonawczego, który w okresie od 01.01.2018 r. zańerał umowy na usługę
prowadzenia audytu wewnętrznego (poniZej progu zamówień publicznych 30 000 euro) bez
ogłoszeń na stronach BIP zmniejszając przez to możliwość kręgu wykonawców, a także
nieupubliczniania zamówień publicznych na stronach BIP innych usług możliwych do
oferowania przez organ wykonawc zy tj. na usługę :

1 ) przeprowadzania indywidualnego poradnictwa prawnego;
2) obsługę prawną Urzędu;
3) cateringową w czasie spotkń;
4) noclegową i gastronomiczną;
5) transportową.
Na podstawie uchwały Nr XI/91/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września2019
r. Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski ptzekazał, skargę do Komisji Skarg Wniosków
i Petycji celem ustosuŃowania się do zarzutów podnoszonych w skardze oraz poinformował
skarżącą o terminie zńatwięnia skargi.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji, działając zgodnie zprzepisarrti § 78 i79 zńącznika do
uchwały nr XXXl22Il20l7 Rady Gminy Tarnów Opolski zdnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Op. z20l7 r. poz. 568)
przeprowadziła w dniu 26 września 2019 r. kontrolę wtym zakresie i podjęła czynności
wyjaśniające. W przedmiotowej sprawie Komisja uzyskała także ustną opinię Radcy Prawnego
oraz wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ds. Zamówień Publicznych
i innych.

W wyniku dokonanej kontroli i przedłożonych wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
stwierdziła, co następujące.
Pracownicy Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim przygotowując i przeprowadzając
postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości 30 000
euro, są zobowipani do stosowania i stosują ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1649), w szczególności art. 44 ust. 3 dw
ustawy, która stanowi, że wydatki publiczne powinny byó dokonywane m.in. w sposób celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu zńożonych celów. Ponadto, jeżeli
zamówienie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych podmiot jest zobowiązany do
stosowania wytycznych danego programu/projektu bez względu na wartość zamówienia.

Odnoszą się kolejno do zarzutów skarżącej, Komisja ustaliła, że po okresie 1 stycznia 2018 r.
gmina zawarła dwukrotnie umowę usług audytu wewnętrznego. Pierwsza umowa została
zawarta w dniu 27 kwietnia 2018 r.. Umowa ta została zawarta na podstawie dokonanego
rozeznania ryŃu, poprzęz skierowanie zapylania o złożenie oferty do trzech wykonawców. W
wyniku tego zostały złożone dwie oferty z częgo zostńa wybrana jedna, najkorzystniejsza
oferta. W przedmiocie tego postępowania gmina nie była zobowięana przęz obowiązujące
przepisy prawne do publikowania zaproszenia do składania oferta na stronię internetowej BIP
Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.



W przedmiocie zarniów skarżącej co do zapisów regulaminu zamówień do wartoŚci

30 iysięcy euro, nalezy wskazać iZ ,ą on. bezprzedmiotowe, z tego względu iZ w Urzędzie

Gminy w Tarnowie Opolskim nie obowiązuje taki regulamin,

W przedmiocie dalszych zarzutów skarżącej, a mianowicie w przedmiocie nieuPubliczniania

zamówień dotyczących:

1. przeprowadzaniaindywidualnego poradnictwa prawnego - Gmina nie realizuje takiego
^ 

zadinia, z tej też przy czy ny ni e udzi elała te go ro dzaj u zamówi eń ;

2. obsługę plawną u.ręau - we wskazanym okresie pruez skarżącą, Świadczenie PomocY

pru*..i w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim odbywa się poprzez zatrudnionego

pracownika - radcę prawnego, to też zarzut ten na\eży uznaó równieŻ Za

bezprzedmiotowy;
3. cateiingową w cŹasie spotkń, noclegową i gastronomiczną- Gmina przY wYborzebazY

hoteloiej, gastronomióznej kieruje się przede wszystkim ceną, dostępnoŚciąw danYm

terminie i ńzględami logiitycznymi, jak również charakterem i rangą wizYtY, w tej

materii nie zawsze cena może byó kryterium dominującym, nie mniej Komisja nie

dopatrzyłasię w tej kwestii uchybień;
4. transportową'_ ń wskazanym okresie przez skarżącą, Gmina nię zLęcaŁa usług

transportow}ch, a więc również tęn zarzllt na|eży uznaÓ za bezprzedmiotowY ;

publikacja ogłoszeń o zamówieniach (konkursach), których wartoŚĆ nie Przekracza 30 000

euro, nió mi charakter obligatoryjnego, decyzja w zakresie publikacji takiego ogłoszenia

za|ężnajest wyłącznie od,.^*iu iarlavłiającego (art. 1l ust.5 upzp). Brak publikacji

ogłoszeń nie mózó być uznawany zadzińaniepodlegające negatywnej ocenie RadY GminY.

W związku z powyższym Rada Gminy po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji vznaje skargę zabezzasńną.

,,W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadnq i jej
'ńrrroriirość 

wykazanoł odpowiedzi na skargę, a skarżqcy ponowił skargę bez wskazania

nowych okoliczności - organ iłośrt y do jej rozpatrzenia może podtrzymaĆ swoje PoPrzednie
staiowisko z odpowiedniĘ adnotacjqw ahach sprclwy - bez zawiadamiania skarżqcego.".


