
UCHWAŁA Nr XVI/110/19 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chełmża. 

 

 

 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 i 1309), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 i 1629 oraz 

z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uznać skargę Pani …………… z dnia 22 lipca 2019 r., która wpłynęła 

do Rady Gminy Chełmża w dniu 25 lipca 2019 r. na Wójta Gminy Chełmża 

za bezzasadną. Stanowisko Rady Gminy uzasadniające sposób rozpatrzenia skargi 

zawarto w uzasadnieniu do uchwały.  

 

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Chełmża do powiadomienia skarżącego 

o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XVI/110/19 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 26 sierpnia 2019r. 

 

 

Na sesji w dniu 26 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Chełmża zapoznała 

się ze skargą złożoną w dniu 22 lipca 2019 r. przez Panią ………………………. na 

działalność organu wykonawczego Gminy Chełmża. Skarga wpłynęła do Rady Gminy 

Chełmża w dniu 25 lipca 2019 r. 

Pani ……………… w swojej skardze podnosi, że Wójt Gminy Chełmża zawarł 

umowę na usługi prowadzenia audytu wewnętrznego począwszy od 1 stycznia 2018 r. 

bez ogłoszenia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zmniejszając przez to krąg 

wykonawców. 

Udzielanie zamówień poniżej progu zamówień publicznych 30 000 euro określa 

Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych wprowadzony zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Chełmża 

z dnia 10 lutego 2017 r. r 

Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu obowiązek publikacji zapytania ofertowego 

w BIP następuje w przypadku udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej przekraczającej 50 000 złotych netto.  

Wartość udzielonego zamówienia na prowadzenie audytu wewnętrznego 

na podstawie zawartej umowy w dniu 28 grudnia 2017 r. na okres 2 lat tj. od 1 stycznia 

2018  do 31 grudnia 2019 r. wynosi 19.512,24 zł. 

Wobec powyższego Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną. 

 


