
UCHWAŁA NR X/75/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511) oraz art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ), Rada 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Pani Anny Melcer na brak zamieszczania przez Zarząd Powiatu 
Rawskiego ogłoszeń na stronach BIP dotyczących zamówień publicznych poniżej progu 30 000 Euro. 

§ 2. Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego do poinformowania skarżącej 
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imioła
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Uzasadnienie

W związku z  otrzymaną skargą na działanie Zarządu Powiatu Rawskiego w zakresie zawarcia umowy na
usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłoszenia zamówienia na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej informuję, że brak jest podstaw prawnych nakładających taki obowiązek na Zamawiającego
w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Rawskiego.

Z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia
2018.10.16) wynika, że powyższej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamawiający, w imieniu którego działał
Zarząd Powiatu Rawskiego, dokonał wyboru Wykonawcy na powyższą usługę zgodnie z obowiązującym
w Starostwie Powiatowym Regulaminem zamówień publicznych do 30.000 euro. Powyższy Regulamin
przyjęty został uchwałą Zarządu Powiatu Rawskiego Nr 30/2019 z 12 lutego 2019 roku. W dniu 1.03.2019 roku
Zarząd Powiatu zawarł umowę z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. na przeprowadzenie
audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej i jednostkach organizacyjnych
Powiatu Rawskiego. Audyt prowadzony będzie w okresie od 1.03.2019 do 28.02.2020 za kwotę 13 821,14 zł
netto powiększoną o podatek VAT w wysokości 3 178,86 zł.

W związku z powyższym skargę na działanie Zarządu Powiatu Rawskiego należy uznać za bezzasadną.

Jednocześnie informujemy skarżącą, że zgodnie z art. 239 Kpa 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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