Załącznik
do Uchwały
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
UZASADNIENIE
W dniu 2 sierpnia 2019 r. do Biura Rady Miejskiej Ruciane-Nida wpłynęła skarga na działanie organu
wykonawczego, złożona przez Panią Annę Melcer. Skarżąca zarzuca Burmistrzowi Miasta i Gminy RucianeNida (oraz wielu innym organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego) łamanie prawa
zamówień publicznych tj. nie upublicznianie zamówień publicznych na stronach BIP-u (poniżej progu
zamówień publicznych do 30 tyś. euro).
Zarzuty zawarte w skardze badała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.
W oparciu o zebrane materiały oraz uzyskane wyjaśnienia ustalono, iż realizacja zamówień publicznych
poniżej progów 30 tys. euro, prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta
i Gminy Ruciane – Nida z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Przyjęty w/w zarządzeniem regulamin wskazuje, że realizacja zamówień oraz dokonywane
w ramach świadczenia usług wydatki muszą następować w sposób celowy i oszczędny, z
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów w odniesieniu do poniesionych nakładów.
Zgodnie ze wskazaniami przedmiotowego regulaminu zaproszenia do składania ofert należy
kierować do co najmniej trzech wykonawców, a kierowanie zaproszeń dopuszcza się za pomocą faksu,
e-mail, poczty, telefonicznie i publikacji na stronie internetowej. Powyższe w zależności od przedmiotu
zamawianej usługi czy roboty budowlanej oraz konieczności realizacji w określonym trybie czasowym
daje możliwość działania organowi wykonawczemu w sposób rzetelny i zgodny z prawem.
Ponadto w celu zachowania przejrzystości prowadzonych postępowań oraz zapewnienia
ciągłości pracy jednostki regulamin ustala, iż wskazane w nim zapisy dotyczą przeprowadzenia
procedur, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 6.000 euro, a nie
przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.
W związku z powyższym stan prawny w zakresie konieczności zamieszczania ogłoszenia o
realizacji zamówień poniżej progu 30.000 euro został szczegółowo określony w uregulowaniach
wewnętrznych jednostki i nie został podważony w zakresie merytorycznym i prawnym przez organy
kontroli.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w brzmieniu określonym wyżej jest uzasadnione.
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