
UCHWAŁA NR XIV/120/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

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 z późn. zm.1)) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Staszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznać skargę z dnia 22.07.2019 roku na działalność organu wykonawczego - Burmistrza Miasta i Gminy 
Staszów za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Staszowie. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany z 2019 r.: poz. 1309. 
2) Zmiany z 2018 r.: poz. 1629, z 2019 r.: poz. 60, poz. 730, poz. 1133.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/120/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pismem znak:Or.1511.1.2019.II z dnia 25.07.2019 r. oraz Wojewoda 
Świętokrzyski pismem znak:PNK.III.1411.41.2019 z dnia 26.07.2019 r. działając na podstawie art. 229 pkt. 
3 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2096 z późn. zm.) przekazali skargi w tym samym przedmiocie na działalność organu wykonawczego 
zgodnie z właściwością Radzie Miejskiej w Staszowie. 
Przedmiotem skargi jest zarzut kierowany wobec organu wykonawczego Gminy Staszów dotyczący 
zawierania w okresie od 01.01.2018 roku umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej 
progu zamówień publicznych 30 000 Euro) bez ogłoszeń na stronach BIP . Powyższe zdaniem skarżącej 
zmniejsza możliwy krąg wykonawców oraz nie wyklucza umyślnego działania organu wykonawczego na 
szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków 
publicznych poprzez wybieranie wykonawców w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą ceną usługi 
niż występującą na rynku usługodawców tej usługi. W skardze wskazano również iż niepublikowanie 
zamówień publicznych na stronach BIP dotyczy również usług możliwych do oferowania przez organ 
wykonawczy tj. na usługę przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego, obsługę prawną urzędu, 
cateringową w czasie spotkań , noclegową i gastronomiczną oraz transportową. Komisja Skarg Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie wypracowując stanowisko w niniejszej sprawie w pierwszej kolejności 
ustaliła, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w okresie od 01.01.2018 roku zawierał jedynie umowy na 
przeprowadzenie audytu wewnętrznego, catering w czasie spotkań oraz doradztwo podatkowe. Następnie 
wyjaśniono, że wszystkie ze wskazanych umów nie przekraczały kwoty 30 000 Euro w związku z czym 
zawierane były zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów Regulaminem Zamówień 
Publicznych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 175/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku Burmistrza 
Miasta i Gminy Staszów. Zgodnie zaś z §10 w/w Regulaminu obowiązek publikowania na stronie 
internetowej www.bip.staszow.pl „Zaproszenie do składania ofert - dla zamówień o wartości 
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”, dotyczy zamówień o wartości 
netto przekraczającej 40 000,00zł lecz nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 
euro. Ustalono, że zawarte przez organ wykonawczy Gminy umowy na przeprowadzenie audytu 
wewnętrznego, catering w czasie spotkań oraz doradztwo podatkowe, opiewały odpowiednio na kwoty 
20 000,00 zł, 23 407,50 zł i 14 760,00 zł. 
Na podstawie powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że Burmistrz Miasta i Gminy 
Staszów nie miał obowiązku opublikowania zaproszenia do składania ofert na usługę audytu wewnętrznego, 
cateringową i poradnictwa podatkowego na stronach BIP; wybór wykonawców w/w usług dokonany został 
w sposób jawny, polegający na wcześniejszej analizie rynku w oparciu o uzyskane oferty i wyłonieniu 
wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę tym samym nie można zarzucić organowi wykonawczemu 
działania na szkodę jednostki samorządu terytorialnego. 
Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Staszowie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną. Ponadto informuje, że zgodnie z art. 239 § 1 w/w ustawy 
w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana 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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