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UCHWAŁA NR LXI.381.2021 

RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 9 września 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez A     S     , Prezesa Zarządu S     – E     Sp. z o.o. w dniu 

12.08.2021 r. na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie dotyczącej niezastosowania 

dyspozycji ustawy o finansach publicznych w zakresie dokonania wyboru oferenta w przedmiocie usług poczty 

elektronicznej i Biuletynu Informacji Publicznej. Brak oszczędności, jawności i przejrzystości 

w podejmowanych w przedmiotowym zakresie działaniach, uznaje się skargę za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kunowie, zobowiązując go do 

powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie niniejszej uchwały wraz 

z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kunowie 

 

Piotr Bek 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 i 237 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) skarga złożona na wójta, burmistrza i kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych rozpatrywana jest przez radę gminy. Skarga powinna być rozpatrzona bez 

zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia. 

Natomiast zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek 

organizacyjnych, wnioski i petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, 

wniosków i petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kunowie działając na podstawie Rozdziału 

VIa pkt 4 Statutu Miasta i Gminy Kunów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/55/03 Rady Miejskiej 

w Kunowie z dnia 21.02.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013 r. poz. 2881, z 2014 r. poz. 981, z 2017 r. 

poz. 2993, z 2018 r. poz. 3409, z 2020 r. poz. 3229 oraz z 2021 r. poz. 257) na posiedzeniu w dniu 

19.08.2021 r. zapoznała się z treścią skargi złożonej przez A     S     , Prezesa Zarządu S     – E     Sp. z o.o. 

w dniu 12.08.2021 r. na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie dotyczącej 

niezastosowania dyspozycji ustawy o finansach publicznych w zakresie dokonania wyboru oferenta 

w przedmiocie usług poczty elektronicznej i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wyjaśnieniami złożonymi 

w przedmiotowej sprawie przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie – Małgorzatę Krajewską. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kunowie uchwałą Nr 11/2021 z dnia 19.08.2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie uznała 

przedmiotową skargę za bezzasadną. 

Rada Miejska w Kunowie działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 19.08.2021 r. postanawia, że skarga jest bezzasadna, bowiem 

nie doszło do naruszenia ustawy o finansach publicznych. Ze względu na to, że zamówienie było o wartości 

poniżej 130 tys. złotych Pani Dyrektor zastosowała obowiązujące ją regulacje wewnętrzne i w oparciu o nie 

wybrała wykonawcę. Wskazała, że kryterium doboru nie była jedynie cena, ale wyboru dokonała również 

w oparciu o aspekty przydatności i funkcjonalności. Należy również podnieść, że skarżący złożył już swoją 

ofertę po wyborze wykonawcy, zatem jako spóźniona nie mogła być brana do oceny. Zamawiający nie ma 

obowiązku przy zamówieniach o niskiej wartości publikować zapytania ofertowego. 

Mając powyższe na uwadze podjęto powyższą uchwałę. 


