
UCHWAŁA NR XX/358/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi firmy MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK na Prezydenta Miasta 
Kalisza. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 256) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zbadaniu skargi wniesionej przez firmę MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK na Prezydenta 
Miasta Kalisza pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                                                             Przewodniczący 
                                                                                                                                         Rady Miasta Kalisza 
                                                                                                                                                      /.../ 
                                                                                                                                          Tadeusz Skarżyński  
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Uzasadnienie

Dnia 13 stycznia 2020 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga firmy MANUFAKTURA
MAREK KOGUCIUK na Prezydenta Miasta Kalisza w przedmiocie nieprawidłowego działania w
zakresie odrzucenia oferty firmy w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz sposobu rozpatrzenia
pisma firmy z dnia 10 grudnia 2019 r.

W toku postępowania skargi odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem Urzędu Miasta, adwokatem
Michałem Gajdą mające na celu konsultację pisma wystosowanego do pana Marka Koguciuka,
przedstawiciela firmy MANUFAKTURA w dniu 6 grudnia 2019 r. oraz 8 stycznia 2020 r. Spotkanie
dotyczyło również korespondencji skarżącego pana Marka Koguciuka zaadresowanej do Prezydenta
Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego, datowanej na dzień 10 grudnia 2019 r. oraz 9 stycznia 2020 r.,
w celu ustalenia właściwości wniesionej skargi.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej skargi oraz załączonych do sprawy dokumentów Zespół
rozpatrujący skargę stwierdza, co następuje:
1) Zespół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza rozpatrujący skargę nie jest organem
rzeczowo właściwym do rozpatrzenia powyższej skargi,
2) według Zespołu organem właściwym do rozpoznania przedmiotowej skargi jest Krajowa Izba
Odwoławcza, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),
3) odwołanie w powyżej sprawie winno zostać wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w
formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z art. 180 ust. 4 przywołanej ustawy.
W związku z powyższym organem właściwym do rozpoznania skargi jest Krajowa Izba Odwoławcza, w
terminie wskazanym przez ww. ustawę.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organem

właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 tej ustawy jest rada gminy.
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Miasta Kalisza
/.../

Barbara Oliwiecka
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