
UCHWAŁA NR XII/96/2019
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.1.2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Tarnów Opolski po zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w sprawie skargi Nr OR.1510.1.2019 dotyczącej nieupubliczniania zamówień do 30 000 euro na 
stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, uznaje skargę za bezzasadną.

2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tarnów Opolski, 
zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz 
z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Rudolf Urban
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Załącznik do uchwały Nr XII/96/2019

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 28 października 2019 r.

W dniu 25 lipca 2019 r. do Rady Gminy Tarnów Opolski wpłynęła skarga na działanie organu 
wykonawczego, który w okresie od 01.01.2018 r. zawierał umowy na usługę prowadzenia audytu 
wewnętrznego (poniżej 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 wykonawczy tj. na 
usługę:

1) przeprowadzania indywidualnego poradnictwa prawnego;

2) obsługę prawną Urzędu;

3) cateringową w czasie spotkań;

4) noclegową i gastronomiczną;

5) transportową.

Na podstawie uchwały Nr XI/91/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski  z dnia 20 września 2019 r. 
Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski przekazał skargę do Komisji Skarg Wniosków i Petycji 
celem ustosunkowania się do zarzutów podnoszonych w skardze  oraz  poinformował  skarżącą 
o terminie załatwienia skargi.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, działając zgodnie z przepisami § 78 i 79 załącznika do uchwały 
nr XXX/221/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 568) przeprowadziła w dniu 
26 września 2019 r. kontrolę w tym 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 zobowiązani 
do stosowania  i stosują ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1649), w szczególności art. 44 ust. 3 w/w ustawy, która stanowi, że wydatki publiczne powinny 
być 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 
założonych celów. Ponadto, jeżeli zamówienie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych 
podmiot jest zobowiązany do stosowania wytycznych danego programu/projektu bez względu na 
wartość zamówienia.

Odnosząc 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. na podstawie dokonanego rozeznania rynku, poprzez skierowanie 
zapytania o złożenie oferty do trzech wykonawców. W wyniku tego zostały złożone dwie oferty 
z czego została wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta. W przedmiocie tego postępowania gmina 
nie była zobowiązana przez obowiązujące przepisy prawne do publikowania zaproszenia do składania 
oferta na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.

W przedmiocie zarzutów skarżącej co do zapisów regulaminu zamówień do wartości 30 000 euro, 
należy wskazać iż są one bezprzedmiotowe, z tego względu iż w Urzędzie Gminy w Tarnowie 
Opolskim nie obowiązuje taki regulamin.
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W przedmiocie dalszych zarzutów skarżącej, a mianowicie w przedmiocie nieupubliczniania 
zamówień dotyczących:

1. przeprowadzania indywidualnego poradnictwa prawnego – Gmina nie realizuje takiego zadania, 
z tej też przyczyny nie udzielała tego rodzaju zamówień;

2. obsługę prawną urzędu – we wskazanym okresie przez skarżącą, świadczenie pomocy prawnej 
w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski odbywa się poprzez zatrudnionego pracownika – radcę prawnego, to 
też zarzut ten należy uznać również za bezprzedmiotowy;

3. cateringową w czasie spotkań, noclegową i gastronomiczną – Gmina przy wyborze bazy hotelowej, 
gastronomicznej kieruje się przede wszystkim ceną, dostępnością w danym terminie i względami 
logistycznymi, jak również charakterem i rangą wizyty, w tej materii nie zawsze cena może być 
kryterium dominującym, nie mniej Komisja nie dopatrzyła się w tej kwestii uchybień;

4. transportową – we wskazanym okresie przez skarżącą, Gmina nie zlecała usług transportowych, 
a więc również ten zarzut należy uznać za bezprzedmiotowy;

Publikacja ogłoszeń o zamówieniach (konkursach), których wartość nie przekracza 30 000 euro, 
nie ma charakteru obligatoryjnego, decyzja w zakresie publikacji takiego ogłoszenia zależna jest 
wyłącznie od uznania zamawiającego (art. 11 ust. 5 upzp). Brak publikacji ogłoszeń nie może być 
uznawany za działanie podlegające negatywnej ocenie Rady Gminy.

W związku z powyższym Rada Gminy po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną.

W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej 
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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