UCHWAŁA NR XI/93/19
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
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, 1309) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133) po zapoznaniu się opinią
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się uznać skargę Pani Anny Melcer z dnia 22 lipca 2019r. na Burmistrza Michałowa za
bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiąząc Przewodniczącego
do doręczenia uchwały Skarżącemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk
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Uzasadnienie
Po zapoznaniu się ze skargą Pani Anny Melcer z dnia 22 lipca 2019r. na Burmistrza Michałowa, dot. nie
upubliczniania zamówień publicznych na stronach BIP, dot. usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
usług przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego, obsługi prawnej urzędu, usługi
cateringowej podczas spotkań, noclegowej, gastronomicznej, transportowej, Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Michałowie ustaliła jak niżej.
Urząd Miejski w Michałowie nie posiada regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018
poz. 1986).
Wszelkie zapytania ofertowe przy kwotach poniżej 30 000 Euro spełniają obowiązek przestrzegania przez
zamawiających stosownych przepisów w tym ustawy o finansach publicznych oraz podstawowych zasad
udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców
i przejrzystości.
Zapytania są publikowane również na stronie BIP urządu.
Urząd Miejski przy realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków UE stosuje:
1.Baza konkurencyjności - to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów. Zasada
konkurencyjności odnosi się do beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
2.Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców lub beneficjentów PROW.
Z uwagi na powyższe Rada Miejska w Michałowie uznaje skargę Pani Anny Melcer za bezzasadną.

Pouczenie:

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
wskazuję, iż „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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