
                           
UCHWAŁA NR XI/076/2019 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działanie organu wykonawczego. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                   
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.2), po zapoznaniu 
się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta i Gminy Białobrzegi – uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. Skargę z dnia 22 lipca 2019 r. wniesioną przez Panią Annę Melcer na działanie organu 
wykonawczego uznaje się za bezzasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi do powiadomienia 
strony o sposobie załatwienia sprawy. 

  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
        Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 

       Marcin Osowski 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2018 r. poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133. 



Załącznik do Uchwały Nr XI/076/2019 
z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 

Uzasadnienie 
  

W dniu 22 lipca 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach wpłynęła skarga Pani 
Anny Melcer z dnia 22 lipca 2019 r. na działanie organu wykonawczego. Przedmiotowa skarga, 
zgodnie  z art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                  
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) została przekazana do rozpatrzenia Radzie oraz 
zaopiniowaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Przedmiotem skargi jest nie zamieszczanie od roku 2018 w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) zapytań ofertowych dla następujących usług kupowanych przez Gminę 
Białobrzegi poniżej progu zamówień publicznych tj. 30 000 Euro: 

1) Audytu wewnętrznego; 
2) Przeprowadzania indywidualnego poradnictwa prawnego; 
3) Obsługę prawną urzędu; 
4) Cateringową w czasie spotkań; 
5) Noclegową i gastronomiczną; 
6) Transportową. 

 
Bezprzedmiotową jest skarga w zakresie: 

1) Przeprowadzania indywidualnego poradnictwa prawnego; 
2) Cateringową w czasie spotkań: 
3) Noclegową i gastronomiczną, 

z uwagi na fakt, że usługi te od 2018 roku nie były zamawiane. 
 
W zakresie zakupu usługi transportowej od 2018 roku zamawiana była jedna usługa transportowa 
na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Białobrzegi w roku szkolnym 
2018/2019 – umowa nr FB/055/UP/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., a zapytanie ofertowe było 
skierowane do 3 firm świadczących usługi tego rodzaju w naszym regionie. 
W zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego od 2018 roku zamawiana była jedna usługa na 
podstawie negocjacji z jednym podmiotem – umowa nr FB/021/ZN/2018 z dnia 31 grudnia 2018 
r., który w poprzedzającym okresie wykonywał to zadanie i był wybrany na podstawie zapytania 
ofertowego oznaczonego nr O.271.1.2017 zamieszczonego w BIP w dniu 27 lipca 2017 r. Podmiot 
profesjonalnie świadczył tą usługę. 
W zakresie obsługi prawnej Urzędu od 2018 roku zamawiana była jedna usługa z podmiotem, który 
świadczy tą usługę od 2015 roku i czyni to w sposób profesjonalny – umowa nr FB/105/UP/2018 
z dnia 31 grudnia 2018 r.  
  Ww. usługi były zamawiane z zachowaniem procedury określonej w Zarządzeniu                           
Nr 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 stycznia 2017 r.                          
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych  wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30 000 Euro w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi i jednostkach 
organizacyjnych Gminy Białobrzegi. 
 

Analizując skargę stwierdza się, że organ wykonawczy tj. Burmistrz Miasta i Gminy 
Białobrzegi określając zasady i warunki udzielania zamówień o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro zawartych w ww. Zarządzeniu zapewnił   
właściwie gospodarowanie środkami publicznymi określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych. 

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy przedmiotowej skargi na posiedzeniu 

w dniu 23 sierpnia 2019 r. i uznała  skargę za bezzasadną.  
 
Wobec powyższego uznaje się skargę na działanie organu wykonawczego za bezzasadną. 


