UCHWAŁA NR XI/79/19
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nieborów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 229 pkt. 3, art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na Wójta Gminy Nieborów złożoną przez Panią Annę Melcer na
działalność Wójta Gminy Nieborów w sprawie dotyczącej zawierania umowy na usługę prowadzenia audytu
wewnętrznego.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Nieborów do poinformowania skarżącej o sposobie
rozpatrzenia jej skargi, o której mowa w § 1 poprzez przekazanie jej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Osóbka
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Uzasadnienie
W dniu 22 lipca 2019 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przekazała pismo (email) Pani
Anny Melcer zwierające skargę na działanie organu wykonawczego Gminy Nieborów, dotyczącą zawarcia
umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego.
W dniu 2 stycznia 2019 roku Wójt Gminy podpisał umowę na czas określony jednego roku z Panią
Zofią Lepieszką, audytorem wewnętrznym, posiadającą zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1669/2005.
Umowę zawarto na podstawie złożonej oferty z dnia 14 grudnia 2018 roku a jej wartość to kwota 1500 zł
brutto miesięcznie, wypłacana na podstawie faktycznie przepracowanych godzin w siedzibie Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych. Roczna wartość umowy 18.000,00 złotych brutto.
Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych nie stosujemy
przepisów ustawy w zamówieniach których wartość nie przekracza wyrażonejw złotych równowartości
30000,00 euro.
Mając na uwadze powyższe skargę uznaje się za niezasadną.
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