
UCHWAŁA NR XII/48 /19
RADY GMINY TURAWA

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym
 (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Turawa uchwala, co 
następuje:

§ 1. Rada Gminy, po rozpatrzeniu skargi z dnia 22.07.2019 na działalność Wójta Gminy Turawa,  
zarejestrowanej pod Nr OB.1510.3.2019 r.( przedłużenie terminu załatwienia skargi) po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje skargę za uzasadnioną w części -  z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turawa, zobowiązując go do 
przesłania  Skarżącym niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Robert Sobczyk
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Załącznik do uchwały Nr XII/48 /19
Rady Gminy Turawa

z dnia 19 września 2019 r.

Uzasadnie

W odpowiedzi na skargę otrzymaną w dniu 22.07.2019 r. i zarejestrowaną pod Nr OB.1510.3.2019 r. 
Rada Gminy Turawa uzaje skargę za uzasadnioną w części dotyczącej nie opublikowaniu rozstrzygnięcia 
naboru  na stronie bip. turawa.

Radni Rady Gminy Turawa po zapoznaiu się ze stanowiskiem Komisji Skarg , Wniosków i Petycji

uznali, co nastepuje:

W dniu 18 września 2018 roku na stronie  www.bip.turawa.pl   został ogłoszony nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Turawa – Audytor wewnętrzny. Wymagane dokumenty 
aplikacyjne należało składać w terminie do dnia 28.09.2018 r. W wyznaczonym terminie została złożona 
jedna oferta spełniająca wymagania formalne i dopuszczono kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.
Uchybieniem jest fakt, że rozstrzygnięcie naboru na stanowisko audytora wewnętrznego  nie zostało 
umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz zawarto umowę zlecenia zamiast umowę 
o pracę, wobec powyższego skargę uznaje się  za uzasadnioną w części. 

W pozostałych kwestiach poruszanych przez skarżącą informuję, że brak jest regulaminu zamówień 
publicznych do 30 tys. Euro, wobec czego organ wykonawczy nie miał obowiązku zamieszczania na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej zapytania ofertowego.
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