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UCHWAŁA NR XI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi zawierania umów poniżej 30 000 euro bez zamieszczenia
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.) oraz 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 Miejska Śmigla uchwala się, co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się ze skargą na nieuprawnione działanie Burmistrza Śmigla polegające na zaniechaniu
publikowania ogłoszeń o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
Śmigla w sprawie postawionych zarzutów w skardze, uznaje się skargę jako bezzasadną z przyczyn określonych
w uzasadnieniu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Śmigla.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XI/.../2019
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Dnia 30 lipca 2019 r. do Rady Miejskiej Śmigla wpłynęło pismo Pani Anny Melcer na działalność
Burmistrza Śmigla w sprawie zawierania umów poniżej 30 000 euro bez zamieszczania ogłoszenia na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej.
Pismo, wyczerpuje znamiona skargi określone w art. 227 oraz art. 241 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego i stosownie do art. 229 pkt 3 KPA, w związku z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym uzasadnione było szczegółowe zbadanie skargi przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej Śmigla.
Pismo złożone przez Panią Annę Melcer należy potraktować jako skargę, w rozumieniu art. 227 Kodeksu
postępowania administracyjnego, na działalność Burmistrza Śmigla.
Skarżąca zarzuca Burmistrzowi, jako kierownikowi zamawiającego (tj. Gminy Śmigiel), nieopublikowania
ogłoszeń o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamawiający w przypadku zamówień o wartości poniżej 30 000 euro nie jest zobowiązany do stosowania
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie publikacji ogłoszeń
o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego.
Przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawy prawo zamówień oraz ustawy o dostępie do
informacji publicznej nie obligują Zamawiającego do publikowania ogłoszeń o zamiarze udzielenia zamówienia
publicznego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Zamawiający może zamieścić takie ogłoszenie na
stronie BIP za zasadzie dobrowolności.
W związku z powyższym nie doszło do naruszenia prawa w procedurach udzielenia zamówienia publicznego,
do którego znajdują zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
Biorąc pod uwagę całość zgromadzonego materiału w sprawie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła
jednogłośnie stanowisko, że złożona skarga jest bezzasadna a do właściwości Rady należy przyjęcie jej
w formie uchwały.
Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone fakty Rada Miejska Śmigla uznaje skargę za bezzasadną.
W związku z powyższym proponuje się podjąć rozstrzygnięcie o bezzasadności.

projekt przygotowała

Paulina Bobowska
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