UCHWAŁA NR XXXII/218/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie wystąpienia do Najwyższej Izby Kontroli
o przeprowadzenie kontroli dotyczącej sprawdzenia prawidłowości, gospodarności, rzetelności
procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w latach 20192020
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz § 92 ust. 1 pkt 4 Statutu Gminy Świebodzice (Dz. U. Woj. Doln.
Nr 182 poz. 2366 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się wystąpić do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli dotyczącej
prawidłowości, gospodarności, rzetelności procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
Miejskim w Świebodzicach w latach 2019-2020
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Halina Mądra
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady
gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią
inaczej. Art. 18a ust. 1 wskazuje, że rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
Natomiast ust. 5 stanowi iż zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy. W §
92 ust. 1 pkt 4 Statutu Gminy Świebodzice wśród zadań Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Świebodzicach wskazano wnioskowanie do rady miejskiej o przeprowadzenie kontroli przez
Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli. W związku z tym,
na posiedzeniu w dniu 20.08.2020 r. Komisja Rewizyjna podjęła przedmiotową uchwałę. W jej
uzasadnieniu wskazano, że wielokrotnie w ostatnim czasie zarówno na sesjach rady miejskiej,
w lokalnych mediach i portalach społecznościowych, zapytaniach mieszkańców i radnych, pojawiają
się niepokojące zastrzeżenia do przeprowadzanych procedur zamówień publicznych
i udzielanych zamówień poniżej 30 tys. €. Podkreślany jest brak transparentności, zagubione oferty,
unieważnianie przetargów, udzielanie zamówienia pomimo tylko jedynej złożonej oferty, udzielanie
zamówień oferentom na kwoty wyższe niż założone w budżecie, brak gospodarności w kontekście
przyjmowanych ofert i wybieranych zadań. W celu doprowadzenia do weryfikacji owych zastrzeżeń,
a także ewentualnych rekomendacji do poprawy w zakresie realizacji zapisów prawa zamówień
publicznych Komisja Rewizyjna wnosi o kontrolę instytucji zewnętrznych. W związku z powyższym
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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