UCHWALA NR LVII/55/18
RADY GMINY RYBNO
z doia 27 wrzesnia 2018 r.

w sprrwi€ rozpatrzenir skargi ns dzialalnosC W6jta Gminy Rybno

Na podstawie arl. l 8 ust. 2 pkt l 5 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.z 2018r.
po2.994, 1000i 1349 ) w zwiezku z alt.229 pkt3 ustawy z alnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
administmcyjnego (Dz.U. z20l'7 r. poz.l257, z20l8r. poz. 149i650), po zapoznaniu siQ ze stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno w sprawie skargi na dzialalno66 wojta Cminy Rybno uchwala si9. co
nastgpuje:

gI.Po

rozpatrzeniu skargi zdnia 5lutego 2018r. na alzialalnosi W6jta Gniny Rybno i zapoznaniu si9 z€
slanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno w sprawie zarzut6w postawionych w skardze, Rada Cminy
Rybno uznaje skargg za bezzasadn4 z przyczyn okeslonych w uzasadnieniu stanowi4cym zalqcznik do niniejszej
uchwaly.
$ 2. Uchwala wraz z zal4cmikiem podlega przekazaniu skaiqcemu.
$ 3. Wykonanie uchwaly powierza si9 Przewodnicz4cemu Rady Cminy Rybno.
$ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie
do uchwaty

Nr LVII55/18 z dnia 27 wrzeSnia 2018

r

w sprawic rozpatrzenia skarBi na dzialalnose W6jta Gminy Rybno
na wojta
w dniu 6 lulcgo 2018 do urzgdu cminy Rybno wptyngla skarga punu
gminy
jest
zadai
nienalezytc wykonywanie
Cminy Rybno, w kt6rcj slwierdzil on, i2 przcdmiotem tej skargi
jako
przedsigbiorcy i mieszkaica Gminy
p.zez w6jla Cminy Rybno, co skutkujc naruszenicm jego interes6w
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Rybno.

W uzasadnicniu tej skargijej autor podni6sl, ze w stycmiu 2018 r Gmina Rybno oglosila zapytanie ol-ertowe
nh dostawg kruszyw mincmlnych. okreslaj4c warunki dostawy ijedyne krytcrium oceny ofcrt' toiest cen9
Skarz4cy zlozyl wiQc ofcrtg w tym postgpowaniu, kt6ra jak *ynika z zestawienia inDych ofcn' miala najnizszq
czyli najkorzysmiejsz4 ceng w czgsci dotyczqccj dostawy mieszanki stabilizacyjnej fr 0 3l'5 mm.
w zwiazku z tym otrzymal zawiadomienie w6jta Cminy o wyborzc jcgo oferty wraz z umow4 do podpisania,
po czym kolejnym pismem wojt Gminy Rybno odstqpil od zawarcia tej umow-v' zc wzglQdu na
niepzcdstawicnie ir6dla dosta$y w/w kruszywa. Wedlug skarz4ccgo poslQpowanie Wojta Cminy jest wyrazcm
nieszanowania partner6w Cminy i przedsigbiorc6w onz naruszeniem transparcntnosci przy wybozc ofert
Zc srano$rsl'icm skazAcego nic mo/na siq /godzrc zc w/glqdow naslqpuj4cych

w sprawic tej w picrwszej kolejnosci nalezy podnie56, i2 oferta skarzqceSo zawierala na.jnizsz4 cen9
w zakresie dosta*ry kruszywa w postaci izw mieszanki stabilizacyjnej fr 0 3l'5 mm. Wymogiem dosta\*y
jakosci
okreslonym w zapytaniu ofe(owym, alakze zawa(ym we *zorzc ofcrty bylo potwicrdzenic
oferowanego kruszy*a ptz cz alest, c€nyfikat lub inny dokumenl. gdyz matcrial ten ma byi u2yty do remont6w
dr6g gminiych. Wzwi4zku z tym zawiadamiaj4c skatqcego o wyborzc jego ofcrty, jcdnoczcsnic zazqdano od
niclJprzcdstawicnia dokumentu powierdzajqccgo zabezpieczcnie ir6dla i legalno6a dostaw przedmiotowego
W odpowicdzi na to wczwanic skarzqcy przedstawil kopie umow zawanych z osobami fizycznymi na Takup
od nich kamicni polnych w ilosci 1750 ton, posp6lki zwykopu w ilosci 1000 ton' a taldc kopic kart
przekazania odpadu. z klorych wynika, iz skarzEcy przyjql od innego przedsigbiorcy ok l3oton odpad6w
w postaci glcbt i ziemii, w tym kamieni, do wykorzystania w swoim gospodarslwie rolnym Surowce tc mlaly
zapewni6 skar2qcernu reatizacjF wy2cj opisancgo zamowienia Cminy Rybno
naturalny
Nalezy wigc tu zauwazyi, iz micszanka stabilizacyjna ft. 0 3l'5 mm to wielofrakcyjny matcrial
posiadajqcy
wysokie
mm,
do
31,5
b9d4cy :niesiankq piasku i z,rinr o uziamicniu granicznym od 0'063 mm
i
budownictwie'
,oiaici*osci mc"hanicznc i filtncyjne ze wzglgdu na zastosowanic w drogownictwie

zamowema
Dlatego pzcdstawienic przez skar24cego, zc bQdzic dysponowal do wykonania wyzcj oprsancgo

matcriaim w postaci kamicni polnych, posp6lki z wykopu oraz odpad6w w postaci glcby iziemii' w tym
ni" g*"*oto*alo wlasciwego wykonania zam6wienia na dostawq scisle okcslonej micszanki
t
moZe
".i"n;,
stabilizacyjnej'do remont6w dr6g gminnych. Nadto w/w odpad w postaci gleby i zicmii' w tym kamieni'
zoshe wykorzystany przcz skarzqccgo tylko w jego gospodarstwic rolnym

posp6lki z wykopu w ilosci
Ponadto jak wynika z przcdstawiorc.j pnez skarzlccgo w/w umowy na zakup
( Dz U z 2018 r
1000 lon, j;j wyk;nanic moze naruszad przcpisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach
poz.

2l )-wialresie prowadzenia proce;u odzysku odpaddw omz zezwolcnia

io do zasady mate.i;l

taki jest odpadem i jego wydobycie

ja!

na przctwarzanic odpadow' gdyz

tez p62nic.jsze zaslosowanie podlega scislvm

regulacJom pmwnym.

wyzej opisanego
Dlatego W6jt Gminy Rybno nicm6gl wyrazit zgody na rcalizacj9 przcz skarz4cego
ww
umowy
zafiowienia na wskazanych przez niego zasadach i odstqpil od zawarcia z nim
wobcc powyzszego opisana skargajcst bczzasadna i nic noznajcj uwzsledni6'
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W zwiqzku z tym podjecie ninicjszcj uchwalyjest uzasadnionc i koniecznc
.
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