
UCHWAŁA NR 109/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 29 sierpnia 2019r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2018r. poz.2086; z 2019r. poz.60, poz.730,  
poz.1133) - 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 
§1. Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 22 lipca 2019r. złożoną przez Panią Annę 

Melcer na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§2. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi zawarte jest w uzasadnieniu do 

niniejszej uchwały. 
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jastrowiu.  
 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały  Nr 109/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.   
 
 

I. 
W dniu 22 lipca 2019r. na adres poczty elektronicznej: sekretariat@jastrowie.pl wpłynął 

e-mail nadany z adresu poczty elektronicznej: annamelcer2222@gmail.com. 
Z treści korespondencji wynikało, że za pośrednictwem drogi elektronicznej złożono 

skargę na działanie organu wykonawczego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r.                             
o samorządzie gminnym w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postepowania administracyjnego w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia                             
8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,                        
w interesie publicznym, przy czym jako adresatów skargi wymieniono 61 samorządów szczebla 
gminnego i powiatowego. 

W treści skargi podano, że organ wykonawczy wyżej wskazanych jednostek samorządu 
terytorialnego w okresie od 01.01.2018r. zawierał umowy na usługę prowadzenia audytu 
wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 000 Euro) bez ogłoszeń na stronach 
BIP zmniejszając przez to możliwy krąg wykonawców, co nie wyklucza umyślne działanie 
organu wykonawczego na szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 
niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych poprzez wybieranie wykonawców                    
w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą ceną usługi niż występującą na rynku 
usługodawców tej usługi. 

Organ wykonawczy w swoim regulaminie zamówień publicznych do 30 000 Euro zawarł 
możliwość skierowania zapytania ofertowego do np. 3 podmiotów wykonujących usługę, gdzie 
nie jest wykluczone, że kieruje zapytanie ofertowe do 2 najdroższych podmiotów na rynku i do 
trzeciego z góry założonego z najniższą ceną, lecz niekoniecznie z najniższą ceną przy 
upowszechnieniu zamówienia na stronach BIP. 

Organ wykonawczy w swoim regulaminie zamówień publicznych do 30 000 Euro nie 
zawarł obowiązku zamieszczania na stronach BIP zapytania ofertowego, gdy usługa może być 
świadczona przez wielu wykonawców, a zamówienie nie jest realizowane w trybie 
niezwłocznym, np. w skutek powstałej nagłej potrzeby. 

Nieupublicznianie zamówień publicznych na stronach BIP, dotyczy również innych usług 
możliwych do oferowania przez organ wykonawczy, tj. na usługę 

1.   przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego, 
2.   obsługę prawną urzędu, 
3.   cateringową w czasie spotkań, 
4.   noclegową i gastronomiczną, 
5.   transportową. 

 Nadmieniono również, iż wskazany organ wykonawczy jest organem wykonawczym 
nielicznym w kraju (na ok. 2800 jednostek samorządu terytorialnego), który nie korzysta                        
z możliwości poszukiwania wykonawców przez strony BIP urzędu do wykonywania usług na jej 
rzecz, zazwyczaj w niższej cenie.  
 Do treści skargi dołączono fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                         
w Gorzowie Wlkp. sygn. akt II SA/Go 508/18 z dnia 5 września 2018r. 
  W podsumowaniu skargi znalazło się stwierdzenie cyt. „Z ostrożności, skargę na 
działanie innego organu wykonawczego wyżej wskazanej jednostki samorządu terytorialnego 
doręczyłam każdemu organowi wykonawczemu, zatem w zakresie poza skargę dotyczącą 
Państwa organu wykonawczego, nie należy przekazywać skargi na inny organ wykonawczy 
według właściwości, a jedynie rozpoznać według własnej właściwości”.  

 



II. 
Zgodnie z art.221 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) -  skargi                      

i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. 
W świetle powołanego przepisu legitymacja do składania skarg i wniosków została 

oparta na kryterium interesu, którego ochronie służy złożenie takiego środka. Przepis wskazuje, 
że skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej 
zgodą. Oznacza to w szczególności, że niemożność przypisania skarżącemu lub wnioskodawcy 
jednego z wymienionych wyżej interesów albo ich ustalenia na podstawie złożonego wystąpienia 
wyłącza możliwość nadania im biegu. Ustawodawca określił kr ąg interesów chronionych                       
w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków bardzo szeroko, gwarantując tym samym 
powszechny charakter tych środków (por. J. Lang, Struktura prawna skargi w prawie 
administracyjnym, Wrocław 1972, s.109-110).  

Interes publiczny jest pojęciem niedookreślonym, które nie poddaje się jednoznacznej                    
i uniwersalnej definicji (zob. A Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, 
Warszawa 2007, s.27, 30-31; M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie 
administracyjnym, Warszawa 1986, s.45). Jego znaczenie powinno być więc ustalane 
każdorazowo w świetle okoliczności faktycznych, do których oceny ma ono zostać zastosowane 
(zob. A. Duda, Interes..., s.30-31). Nie oznacza to jednak, że nie jest możliwe ustalenie                        
w sposób ogólny pewnych zasadniczych elementów jego znaczenia. Można bowiem przyjąć, że 
pojęcie interesu publicznego odwołuje się zawsze do pewnych uznanych powszechnie 
w społeczeństwie wartości, istotnych z punktu widzenia jego prawidłowego funkcjonowania 
jako całości. Z tego też powodu przy ustalaniu jego treści w odniesieniu do konkretnego 
przypadku użyteczne będzie odwołanie się do celów i wartości chronionych obowiązującym 
prawem, w tym w szczególności postanowieniami ustawy zasadniczej (por. A Duda, Interes..., s. 
26-29). Adresat skargi lub wniosku powinien więc każdorazowo badać relację między zarzutami 
postawionymi w skardze lub postulatami przedstawionymi we wniosku a wartościami, których 
realizacja optymalizuje funkcjonowanie społeczeństwa jako całości. W przypadku stwierdzenia 
przynajmniej częściowej ich zgodności należy przyjąć, że środki te wniesione zostały 
w interesie publicznym. Trzeba jednak podkreślić, że - biorąc pod uwagę określone w art.227                   
i 241 k.p.a. ich zakresy przedmiotowe - w praktyce trudno będzie wskazać przypadek, w którym 
ich złożenie nie byłoby powiązane w jakimś stopniu z ochroną interesu publicznego. 

Rozwiązanie to stanowi jedną z istotnych gwarancji powszechnego charakteru skarg                     
i wniosków. 

W przypadku złożenia skargi w interesie publicznym postępowanie skargowe toczy się 
wówczas jako samodzielne  tylko w takich przypadkach, gdy skarżący nie jest stroną 
postępowania administracyjnego, a przedmiotem skargi nie są sprawy załatwiane przez wydanie 
decyzji administracyjnej (teza druga wyroku NSA z dnia 7 października 1999r., IV SA 1575/95, 
LEX nr 48237). 

W literaturze wskazuje się, że użyte w art. 221 §3 pojęcie „interes publiczny” jest 
tożsame z pojęciem „interes społeczny” (K. Wojciechowska [w:] M. Wierzbowski, R. Hauser, 
Kodeks..., art. 221). Jest jednak również wypowiadany pogląd o zasadności rozróżniania interesu 
społecznego i interesu publicznego (A. Żurawik, „Interes publiczny”, „interes społeczny”                      
i „interes społecznie uzasadniony”, RPEiS 2013, nr 2, s. 68).  

Działając na podstawie §48 ust.1 pkt 1 i 2 Statutu Gminy i Miasta Jastrowie 
Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził kwalifikację pisma jako skargi na działalność 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Jastrowiu                          
i przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja odbyła posiedzenie w dniu 21 sierpnia 2019r., w trakcie których zapoznała się z 
treścią skargi oraz rozpatrzyła skargę. 

Komisja rekomenduje uznanie skargi z dnia 22 lipca 2019r. złożonej  przez Panią Annę 
Melcer na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie jako niezasadnej.  

 



III. 
  Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) - ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

Z punktu widzenia jednostki zamawiającej proces udzielania zamówień publicznych 
regulowany jest na dwóch poziomach: norm powszechnie obowiązujących, wynikających                           
z ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz regulaminów wewnętrznych. 

Do grupy regulaminów wewnętrznych zalicza się regulaminy, które w obrocie prawnym 
określa się jako regulaminy udzielania zamówień publicznych albo dokonywania zakupów                    
o  wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. 

Wprawdzie ustawodawca nie wprowadził normy, która obligowałaby do wprowadzenia 
takiego regulaminu przez jednostki zamawiające, lecz w praktyce takie regulaminy stanowią 
użyteczne narzędzie regulujące pracę zamawiającego i określające zakres odpowiedzialności 
każdego z uczestników procesu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w tym w szczególności odpowiedzialność poszczególnych komórek 
organizacyjnych zamawiającego za cały proces przygotowania i przeprowadzenia postępowania. 

Przedstawiona argumentacja przemawia za zasadnością ujęcia w regulaminowe ramy 
wewnętrznych procedur stosowanych u zamawiającego. 

Należy wskazać, że przepisy powszechnie obowiązujące nie zawierają żadnych 
wytycznych w zakresie procedury, w jakiej powinny być zawierane umowy na zamówienia 
wyłączone, nie mniej jednak na grunt regulaminu nie przenosi się wymagań związanych z tymi 
pojęciami określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Gdyby bowiem intencją 
ustawodawcy było stosowanie identycznych bądź bardzo zbliżonych zasad udzielania zamówień 
wyłączonych i zamówień, co do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, to nie 
dokonywałby żadnych wyłączeń obowiązku jej stosowania.  

W związku z powołanym przepisem wydane zostało zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielenia 
zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”. 

W świetle §6 wymienionej regulacji prawnej -  postanowienia Regulaminu nie mają 
zastosowania do:  

1) zamówień, które mogą zostać udzielone wyłącznie jednemu wykonawcy z przyczyn 
technicznych o obiektywnym charakterze albo z przyczyn związanych z ochroną praw 
wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów albo w przypadku udzielenia zamówienia                 
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;  

2) zamówień dodatkowych udzielanych dotychczasowemu wykonawcy, o którym mowa 
w art.67 ust.1 pkt 5 PZP;  

3) zamówień uzupełniających udzielanych dotychczasowemu wykonawcy, o którym 
mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i pkt 7 PZP;  

4) zamówień, których ze względu na wiążące Zamawiającego przepisy odrębnych umów 
można udzielić tylko konkretnemu wykonawcy;  

5) zamówień, których udzielenie jest konieczne ze względu na zagrożenie życia, zdrowia 
i mienia lub awarii, która wymaga natychmiastowego usunięcia;  

6) zamówień mających za przedmiot dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub 
odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej, dostawę i przesył gazu z sieci gazowej, dostawę 
oraz przesył energii elektrycznej, powszechne usługi pocztowe;  

7) zamówień udzielanych na podstawie porozumień o wspólnej realizacji zadania 
zawieranych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a dokonywanych przez jednostki 
w imieniu Gminy i Miasta Jastrowie;  

8) zamówień określonych w art.4 PZP, z wyłączeniem art.4 pkt 8 PZP;  
9) zamówień udzielanych dla jednostek organizacyjnych i spółek, w których ponad 50 % 

kapitału posiada Gmina Jastrowie;  



10) zamówień udzielanych na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło, usług 
prawniczych, usług promocyjno-reklamowych, usług hotelarskich i restauracyjnych. 

Zamówienie na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego mieści się w §6 pkt 10 
Regulaminu, gdyż może zostać udzielone na podstawie umowy zlecenia.  
 Skoro ten rodzaj zamówienia został ujęty w katalogu zamówień, do których nie stosuje 
się przepisów Regulaminu, zamawiający nie miał zatem prawnego obowiązku stosowania  
Regulamin udzielania zamówień, w tym procedur w nim uregulowanych, jak również do 
podawania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 Z powyższych względów brak jest podstaw do uznania zasadności złożonej skargi.  
 

IV. 
Na podstawie art.238 k.p.a. zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi winno 

zawierać pouczenie o treści art.239 k.p.a.  
Zgodnie z art.239 §1 k.p.a. -  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. 
 
 
 
 

 
 
 
 


