UCHWAŁA NR IV/30/15
RADY GMINY RACZKI
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi ………………………...…./* z dnia 18 marca 2015 r. na działalność
Wójta Gminy Raczki, postanawia się uznać skargę za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lech Ludwig

* Wyłączenie jawności informacji publicznej.
Jawność projektu uchwały wyłączona w części (dane osobowe skarżących).
Podstawa prawna wyłączenia: art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)
Osoba dokonująca wyłączenia: Andrzej Szymulewski – Wójt Gminy Raczki
Podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoba fizyczna (skarżący).
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Uzasadnienie
Pismem z dnia 18 marca 2015 r. skarżący złożył skargę na działalność Wójta Gminy Raczki w sprawie
wyboru wykonawcy na świadczenie usług z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie dopłat
bezpośrednich na 2015 r.
W skardze skarżący podniósł, że otrzymał zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu
wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich dla producentów rolnych z Gminy Raczki.
Pomimo faktu, że oferta złożona przez jego firmę była najkorzystniejsza cenowo, Wójt Gminy dopuścił do
świadczenia usług inną firmę pod warunkiem, że zagwarantuje ona najniższą cenę.
Skarga w ocenie Rady Gminy jest bezzasadna.
Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że z uwagi na zainteresowanie firm
zajmujących się doradztwem i pośrednictwem w wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich,
udostępnieniem pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Raczkach w okresie od 16 marca 2015 r. do 15 maja
2015 r. w celu świadczenia usług dla rolników, Wójt Gminy podjął decyzję o przeprowadzeniu
telefonicznego rozeznania cenowego wśród firm zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług, aby
zapewnić rolnikom usługi na niskim poziomie cenowym.
W wyniku rozeznania do Urzędu złożone zostały trzy oferty zawierające propozycję cen za usługi
świadczone dla rolników, w tym i oferta skarżącego. Z każdym z oferentów, w tym i ze skarżącym
prowadzono negocjacje odnośnie stawek opłat za usługi w wyniku, których również skarżący przedstawił
inną propozycję cen niż pierwotnie.
Stwierdzić należy, że przedmiotem rozeznania cenowego nie były usługi świadczone na rzecz Gminy, lecz
usługi świadczone na rzecz rolników. Powodem prowadzenia rozeznania był zamiar zapewnienia
mieszkańcom Gminy, jak najniższych cen za usługi doradztwa rolniczego.
Do przeprowadzonego rozeznania nie mają zastosowania przepisy dotyczące zamówień publicznych, czy
też wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień na kwotę poniżej 30.000 euro, bowiem usługi nie będą
świadczone na rzecz Gminy, lecz rolników. Stąd też nie było przeciwwskazań prawnych do prowadzenia
negocjacji z wykonawcami.
Mając na uwadze powyższe skarga całkowicie pozbawiona jest podstaw prawnych.
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