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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII.100.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi  z dnia 22 lipca 2019 r.  na działalność  Burmistrza Białej

Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 
i 1309) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) oraz § 8 ust.1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 
z 2002 r. nr 5, poz. 46)uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Białej, po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 lipca 2019 r.  na działalność Burmistrza Białej  
oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje 
skargę za bezasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej, zobowiązując go do 
przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie

W dniu 22 lipca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Białej za pośrednictwem poczty email wpłynęła skarga na
działalność Burmistrza Białej w zakresie zawarcia umowy w przedmiocie audytu wewnętrznego,

Zgodnie z § 131 Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą Nr XIV.182.2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. ze zm.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białejw dniu 2 sierpnia br. przekazała kserokopię skargi Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W dniu 28 sierpnia 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwołała posiedzenie komisji celem zbadania
zasadności zarzutów podniesionych w skardze.

W toku rozpatrywania skargi Komisja zapoznała się ze stanem prawnym i faktycznym wniesionej skargi.

W wyniku przeprowadzonych czynności Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej
stwierdziła co następuje:

We wskazanej skardze, organom wykonawczym wymienionych gmin i powiatów, wśród których wymieniono
Gminę Biała, zarzuca się, iż zawarcie umów na przeprowadzenie audytu wewnętrznego nie poprzedziło ogłoszenie
na stronach BIP, co mogło mieć wpływ na potencjalny krąg wykonawców, a zatem mogło to być „umyślne
działanie organu wykonawczego na szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarności
w wydatkowaniu środków publicznych poprzez wybierania wykonawców w sposób nietransparentny
z potencjalnie wyższą ceną usługi niż występującą na rynku tej usługi”.

Odnosząc się do kwestii zawarcia umowy o audyt w Gminie Biała wskazać należy, iż wybór wykonawcy,
z którym podpisano umowę na wykonanie audytu wewnętrznego został przeprowadzony zgodnie z prawem, w tym
zgodnie z obowiązującym Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej
z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
Miejskim w Białej o wartości poniżej 30 000 euro.

Wskazać należy, iż skarga dotyczy umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. W tym okresie Gmina miała już
podpisaną wcześniej umowę w przedmiocie audytu z dnia 27 marca 2017 r. nr OR.2151.19.2017. Umowa ta
została podpisana na okres 21 miesięcy, od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. zgodnie z ofertą
Zleceniobiorcy
z 8 marca 2017 r. W ofercie określono cenę netto usługi audytu na 2.200 zł brutto za każdy miesiąc, co stanowi
kwotę 1.602 zł miesięcznie netto. Wartość umowy opiewała zatem na kwotę 33 642 zł netto.

W świetle § 4 ust. 3 Regulaminu analizy rynku dokonuje się przy zamówieniach przekraczających 50 000 zł
netto. Wówczas należy skierować zaproszenie do składania ofert do co najmniej trzech wykonawców
(§ 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu), bądź przeprowadzić rozpoznanie rynku polegające na porównaniu ofert
zamieszczonych na stronach internetowych (§ 4 ust. 3 pkt 2 Regulaminu), bądź umieścić zaproszenie do składania
ofert na stronie internetowej Zamawiającego „bip.biala.gmina.pl” w zakładce „zamówienia publiczne poniżej
30 tys. euro” (§ 4 ust. 3 pkt 3 Regulaminu).

Powyższe tryby, na których niezastosowanie wskazuje skarga, nie były konieczne do przeprowadzenia,
albowiem oferta Zleceniobiorcy opiewała na kwotę niższą niż 50 000 zł netto.

W niniejszej sprawie, 2 stycznia 2019 r. strony postanowiły przedłużyć umowę zawartą w 2017 r., zgodnie
z aneksem Nr 1 z dnia 2 stycznia 2019 r. do umowy zlecenia Nr OR.2151.19.2017 z dnia 27 marca 2017 r. Aneks
ten wprowadzał jedynie przedłużenie trwania umowy do 31 stycznia 2021 r., bez zmiany wynagrodzenia
Zleceniobiorcy czy innych modyfikacji umowy. W tym zatem zakresie także brak było podstaw by stosować
któryś z trybów określonych w Regulaminie. Mianowicie niecelowe było szukanie nowego zleceniobiorcy,
w sytuacji kiedy audyt był już realizowany przez daną osobę, w stosunku do której nie stwierdzono żadnych
uchybień i która prawidłowo realizowała swoje zobowiązania.

W świetle powyższych okoliczności oraz stanu prawnego Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała skargę
jako bezasadną, albowiem brak było podstaw by zastosować do zawartej umowy audytu tryby wskazane
w Regulaminie Udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białej o wartości poniżej 30 000 euro
z uwagi na to, iż zamówienie to nie przekraczało kwoty 50 000 zł, która wyznacza konieczność stosowania
Regulaminu. W tym zakresie, nawet jeśli szacowana kwota zamówienia nie przekracza 50 000 zł można
oczywiście stosować Regulamin, ale nie jest to obligatoryjne oraz konieczne. Zatem brak zastosowania
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Regulaminu w okolicznościach, kiedy zamówienie miało wartość poniżej wskazanego progu kwotowego było
działaniem należytym i zgodnym z prawem.

W niniejszej sprawie brak także uzasadnienia dla przypisania organowi działania na szkodę jednostki samorządu
terytorialnego poprzez niegospodarność oraz brak transparentności w działaniu. Wszelkie umowy zawierane
w imieniu Gminy Biała są bowiem jawne oraz powszechnie dostępne zgodnie z ustawą o dostępie do informacji
publicznej. Zarzut niegospodarności także nie może się ostać, albowiem wszystkie wydatki w Gminie ponoszone
są w sposób celowy, gospodarny i oszczędny, w tym omawiana umowa o przeprowadzenie audytu.

Reasumując, Komisja Skarg Wniosków i Petycji analizując zarzuty podniesione przez skarżącą oraz
wyjaśnienia Burmistrza dotyczące powyżej skargi wnosi do Rady Miejskiej w Białej o uznanie skargi jako
bezzasadnej.

Sporządziła:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Miejskiej w Białej

Biała, dnia 28 sierpnia 2019 r.
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