
        

UCHWAŁA Nr XIV/88/2019 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 2 września 2019 r.   

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego  

 
 

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 z późn. zm.
1
) w związku z art. 229 pkt 3, art. 238 i art. 239 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2096 z późn.zm.
2
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Skargę Pani A.M. z dnia 23 lipca 2019 r. na działanie organu wykonawczego 

uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

2. W przypadku ponowienia przez Skarżącą skargi, bez wskazania nowych 

okoliczności, organ może podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w niniejszej uchwale, 

dokonując adnotacji w aktach sprawy - bez powiadamiania Skarżącej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 

Karczewie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz.1309 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1629, z 2019 r. 

poz.60 i poz.730 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Burmistrz Karczewa pismem nr SEK.1511.4.2019 z dnia 23 lipca 2019 r. przekazał do 

rozpatrzenia według właściwości skargę Pani A.M.  z dnia 22 lipca 2019 r. na działanie 

organu wykonawczego.             

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Karczewie na swoim posiedzeniu 21 

sierpnia 2019 r. rozpatrując skargę zapoznała się z odpowiedzią Burmistrza na skargę (pismo 

nr SEK.1511.4.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.), w której wyjaśniono, że nie zostały naruszone 

żadne przepisy prawa podczas przeprowadzania postępowań na wyłonienie audytora 

wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Karczewie.  

Ponieważ ceny usług audytorskich w Gminie Karczew z lat wcześniejszych dawały pewność, 
że będzie to kwota poniżej 30000 Euro, podczas procedury wyłaniania audytora nie 

zastosowano ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 4. pkt 8. PzP Ustawy nie 

stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro. 

W tym przypadku zastosowano zapisy wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie. W czasie prowadzenia  postępowań na rok 

2018 i 2019 obowiązywał Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 39/2017 Burmistrza 

Karczewa z dnia 1 marca 2017 roku.  

W  postępowaniach dot. wyłonienia audytora na rok 2018 i 2019 zastosowano procedurę 
wskazaną w § 6 ust 3 pkt 3 ww. Regulaminu. Wysłano maile z zapytaniami ofertowymi do 

trzech audytorów. W postępowaniu na 2018 ofertę złożył jeden podmiot i na 2019 r. także  

jeden podmiot. 

W każdym przypadku sporządzany był protokół z wyboru oferty. 

Efektem postępowań są podpisane umowy na usługi audytu wewnętrznego.  

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Karczewie po 

analizie powyższych działań organu wykonawczego jednogłośnie w głosowaniu  (4 głosy 

„za”) uznała skargę za bezzasadną. 
 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 


