
UCHWAŁA NR XXXIII/318/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie skargi mieszkanki Gminy dotyczącej zlecenia czynności firmie zewnętrznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021, poz. 1372 z późn.zm.) oraz w związku z art. art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735.)  

Rada Gminy Rudnik 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi mieszkanki Gminy Rudnik z dnia 14.10.2021r. (data wpływu 14.10.2021), 
dotyczącej zlecenia czynności firmie zewnętrznej, Rada Gminy Rudnik stwierdza, że należy ją uznać za 
bezzasadną, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały. 

§ 2.  

Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy w Rudniku do powiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Eugeniusz Kosel 
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Uzasadnienie 

W dniu 14.10.2021 r. do Biura Rady Gminy w Rudniku wpłynęła skarga (L.dz nr 63/2021) z dnia 
14.10.2021 r. mieszkanki Gminy w sprawie zlecenia konkursu fotograficznego w ramach promocji  PSZOK. 
Wystąpiono do skarżącej o doprecyzowania przedmiotu pisma w zakresie skargi lub wniosku - pod rygorem 
pozostawienia pisma bez rozpatrzenia. Skarżąca wskazała, że jest to skarga dotycząca zasadności zlecenia 
czynności firmie zewnętrznej przy tak licznych merytorycznych zasobach kadrowych UG Rudnik. 

Gmina w celu pozyskania środków na budowę PSZOK zleciła opracowanie Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego, w którym oprócz wytycznych dotyczących wykonania samej części budowlanej (ujęto 
również w celu uzyskania większej ilości punktów przy ocenie wniosku przez instytucję zarządzającą) 
przeprowadzenie Kampanii Edukacyjno – Informacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia są kosztami 
kwalifikowanymi, finansowanymi ze środków UE. 

Wybór wykonawcy – realizatora Kampanii, dokonano zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień 
Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2, ust.1 pkt.2 ustawy – Prawo zamówień 
Publicznych, przyjętym Zarządzeniem Wójta nr 044.2021 z dnia 30.04.2021. 

Konkurs fotograficzny „Kompost przyjacielem ogrodu” jest tylko jednym z elementów wskazanej 
Kampanii. 

Tym samym skargę należy uznać za bezzasadną. 
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