
UCHWALA NR 1211XII12019

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta iGminy Serock

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) uchwala się. co następuje:

§ 1.

Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta iGminy Serock z przyczyn
wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku do zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załqcznik do uchwały Nr 121/XII/20J9
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Skarżąca w piśmie z dnia 22 lipca 2019 roku, złożonym w formie elektronicznej zarzuciła
niegospodarność Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock w zakresie wydatkowania środków
publicznych poprzez nieopublikowanie na stronie internetowej, jak i na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej informacji o zamówieniu na przeprowadzanie indywidualnego
poradnictwa prawnego, obsługę prawną urzędu, usługę cateringową w czasie spotkań,
noclegową i gastronomiczną oraz transportową w okresie od 1 stycznia 2018 r. przez Miasto
i Gminę Serock. Skarżąca wskazała również, że w Regulaminie zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza 30.000 euro Burmistrz Miasta i Gminy Serock bezzasadnie
pominął zapisy dotyczące obowiązku publikacji zamówień na wskazanych wyżej stronach.

W odpowiedzi na skargę (znak: BRM.IS1 OA.20 19) na działalność organu wykonawczego
Rada Miejska w Serocku przyjmuje, co następuje. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ustawy
nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30.000 euro. W przypadku zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza wskazanej kwoty zamawiający mogą stosować wytyczne wewnętrzne
stworzone dla własnej jednostki w formie regulaminu udzielania zamowien
publicznych. Udzielenie zamówienia publicznego o niskiej wartości, z zasady odbywa się
poprzez przeprowadzenie procedury w formie zapytania ofertowego. Realizowane jest ono
najczęściej jako forma bezpośredniego zapytania kierowanego do wybranych przez
zamawiającego wykonawców.

W związku z treścią Zarządzenia Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia
10 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie
przekraczającej kwoty 30.000 euro, informacje o zamówieniach o wartości nie
przekraczającej 30.000 euro nie wymagają opublikowania na stronie BlP Urzędu Miasta
i Gminy Serock, jak również na stronie internetowej. Należy również zaznaczyć, że w § 5 ust.
1 Regulaminu w szczególnych przypadkach ze względu na wyjątkową sytuację, której nie
można było przewidzieć lub charakter zamówienia dopuszcza się pominięcie procedury
objętej wskazanym zarządzeniem.

Podsumowując, żaden przepis prawa, jak również obowiązujący Regulamin nie obliguje
Burmistrza Miasta i Gminy Serock do publikacji zapytania na stronie internetowej
zamawiającego jak i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Podobnie wskazuje
Najwyższa Izba Kontroli, która uznaje korzystanie przez zamawiających z internetowej
platformy zakupowej umożliwiającej skierowanie ogłoszenia do szerokiej grupy
potencjalnych wykonawców, jedynie jako dobrą praktykę (Informacja o wynikach kontroli
NIK z dnia 27 marca 2018 r., LBY.430.005.20 17). Zatem, nie można uznać
że, nieopublikowanie informacji o zamówieniach na wskazanych stronach może stanowić
samodzielną podstawę do postawienia zarzutu o niegospodarności, jak również że Regulamin
zamówień publicznych wprowadzony przez Burmistrza Miasta Gminy Serock jest
niezgodny z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami prawa. r :?, \. '.I ..:! II, i II \
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