UCHWAŁA NR IX/90/2019
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
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) oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 z późń. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów wniesioną w dniu 22 lipca 2019 r. przez
Annę Melcer uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie uznania skargi za bezzasadną z podaniem przyczyn podjęcia niniejszej uchwały znajduje
się w załączniku do niej.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie do powiadomienia o sposobie
załatwienia skargi przez przesłanie skarżącej odpisu niniejszej uchwały z załącznikiem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Otmuchowie.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do Uchwały Nr IX/90/2019
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 5 września 2019 r.

UZASADNIENIE
Anna Melcer w dniu 22 lipca 2019 r. wniosła skargę między innymi na działanie Burmistrza Miasta
i Gminy Otmuchów na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art.
229 pkt. 3 Kodeksu postepowania administracyjnego w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w interesie
publicznym. W skardze tej zarzuciła, między innym Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów to, że
zawierał umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30.000
Euro) bez ogłoszeń na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zmniejszając przez to możliwy krąg
wykonawców. Dalsze zarzuty dotyczą możliwości umyślnego działania na szkodę jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych poprzez wybieranie
wykonawców z potencjalnie wyższą ceną usługi niż występująca na rynku. W ocenie skarżącej dotyczy to
także innych usług świadczonych na rzecz gminy.
Z zarzutami zawartymi w skardze Anny Melcer nie można się zgodzić z następujących względów:
1) Zarzuty opisane w skardze kierowane są do 66 jednostek samorządu terytorialnego tak szczebla
gminnego jak i powiatowego. Nie wiadomo, które zarzuty dotyczą poszczególnych organów
wykonawczych, a które Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów. Wynika z tego trudność w konkretnym
ustosunkowaniu się do zarzutów i dlatego też należy brać pod uwagę wszystkie podniesione w skardze
zarzuty.
2) Zawieranie umów w sprawie audytu wewnętrznego w Gminie Otmuchów dotyczy należności z tego
tytułu nie przekraczających 10 tys. euro. W żadnym roku budżetowym od 2012 r. należności będące
zapłatą za prowadzenie audytu wewnętrznego nie przekroczyły tej wartości. Tylko w 2019 r. należności
te nieznacznie przekroczyły 5 tys. euro. W pozostałych latach były znacznie mniejsze. Zgodnie z § 4
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Otmuchów o wartości
poniżej 30.000 euro, zakupy o wartości do 10 tys. euro dokonuje się bez konieczności dokumentowania
trybu wyłonienia wykonawcy. Zarzut, że brak ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
zmniejszał możliwy krąg wykonawców uznać należy za nietrafny. Zgodnie z ustawą o finansach
publicznych każda jednostka, między innymi gmina, ma obowiązek prowadzenia audytu
wewnętrznego i osoba zainteresowana może taką informację uzyskać. Informacja taka, skoro nie
została zamieszczona w biuletynie może być udostępniona na wniosek (art. 10 ustawy o dostępie do
informacji publicznej).
3) Pozostałe zarzuty dotyczą nieupubliczniania zamówień publicznych na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest
udostępniana na wniosek. Każda osoba, która zwróci się z takim wnioskiem informację taką uzyska.
4) Korzystanie z możliwości poszukiwania wykonawców przez strony Biuletynu Informacji Publicznej
urzędu do wykonywania usług na rzecz gminy za niższą cenę nie jest najlepszym wyjściem z sytuacji.
Należy szukać usługodawców zapewniających wykonanie usługi na właściwym, merytorycznie
wysokim poziomie. Usługodawcy oferujący niższą cenę niejednokrotnie oczekiwań tych nie spełniają.
Gmina Otmuchów kilkakrotnie miała poważne problemy z wykonawcami usług przy przetargach
o wartości powyżej 30 tys. euro, którzy oferowali niższe ceny, ale jakość tych usług nie spełniała
oczekiwań zamawiającego. Dlatego też najniższa cena zazwyczaj nie jest dowodem gospodarności.
Z powyższych względów zarzuty zawarte w skardze nie znajdują uzasadnienia w opisanych wyżej
okolicznościach i dlatego też skargę należy uznać za bezzasadną.
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