
                                                                   

Uchwała Nr XIV/116/2019 

Rady Gminy Pabianice 

z dnia 03 września 2019 r.  

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice  

 

 

  

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), art.  229 pkt 1 oraz 246 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z 2019 r, poz.60, 730, 1133), 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Skargę P. A. M. na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice w zakresie 

zawierania umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłoszeń na stronach BIP 

Urzędu Gminy Pabianice uznaje się za niezasadną. 

 

§ 2. Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice. 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Pabianice 

Jerzy Błoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

W dniu 22 lipca 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przekazała 

Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice - Jerzemu Błochowi - skargę Pani A. M., dotyczącą 

udzielenia przez Wójta Gminy Pabianice zamówienia publicznego w zakresie usługi wykonania 

audytu Gminy. 

W ramach wyjaśnień co do zamieszczonych w skardze zarzutów wskazać należy, iż 

konieczność pilnego zlecenia wykonania audytu Gminy wyniknęła w trakcie kompleksowej 

kontroli przeprowadzanej w Gminie w okresie od 26 kwietnia 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, natomiast zarzut dotyczący 

nieprzeprowadzenia audytu wewnętrznego zawarty został we wnioskach pokontrolnych z dnia 

02 listopada 2018 r. Odnosząc się do tego zarzutu Wójt Gminy Pabianice wskazał, że w dniu 5 

listopada 2018 r. zawarta została umowa zlecenia na wykonanie przedmiotowego audytu. Przed 

zawarciem umowy Gmina otrzymała dwie oferty, z których wybrała i zawarła umowę                             

z oferentem, który zaoferował niższą cenę. Z uwagi na pilność zamówienia i brak formalnego 

wymogu, nie zostało zamieszczone stosowne ogłoszenie w BIP-ie Gminy. 

W przekazanej skardze Skarżąca podniosła następujące zarzuty: 

• nieopublikowanie ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu na stronie BIP-u Urzędu 

Gminy Pabianice oraz 

• zarzut dotyczący zapisów zawartych w § 4 Zarządzenia Nr 34/2014 Wójta Gminy 

Pabianice z dnia 5 maja 2014 r. 

Zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Regulaminem udzielania zamówień 

publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30000,00 euro przyjętym § 4 ust. 1 ww. Zarządzenia, udzielenie zamówienia winno nastąpić na 

podstawie oceny dwóch ofert, który to warunek w niniejszej sprawie został spełniony. 

Odnosząc się do powyższego zarzutu wskazać należy, że wymóg ogłoszenia na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy dotyczy konkursu ofert przy wartości zamówienia od 

14000,00 euro do 30000,00 euro. Tym samym, przed zawarciem przedmiotowej umowy nie 

było formalnego wymogu zamieszczania ogłoszenia w BIP. 

Jeśli zaś chodzi o zarzut dotyczący zapisów zawartych w ww. Regulaminie udzielania 

zamówień, podkreślenia wymaga fakt, iż zarządzenie to jest zgodne z prawem, w szczególności 

nie narusza zapisów zawartych w ustawie prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 


