URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Gogolin, dnia 09.10.2020
WA.152.7.2020.KK
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Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu -Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
dezynfekcja@samorzad.pl

Odpowiadając na petycję, wniesioną drogą mailową na adres urzad@gogolin.pl,
z dnia 21 sierpnia 2020 r. w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (D.U. z 2018
poz.870) informuje się, iż:
II.1. Wykonano rekonesans w obszarze związanym z udostępnieniem przez Urząd
płynów do dezynfekcji, w oparciu o sygnalizowane zagadnienia i stwierdzono, iż szczególną
uwagę zwraca się na pozwolenia dotyczące wprowadzenia do obrotu, zgodność z normami,
oraz zawartość środków nawilżających.
II.2) Uznano, iż nie ma potrzeby planowania postępowania w trybie uproszczonym do
30 tys. euro lub w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup płynów do
dezynfekcji, ponieważ kwoty na zakup środków do dezynfekcji są zbyt niskie, aby można
było stosować powyższy tryb. Do zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,
których wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro, stosuje się ustawę z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności art. 44 ust. 3 w/w ustawy,
który stanowi, że: „wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i
oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób
umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z
wcześniej zaciągniętych zobowiązań ” oraz Zarządzenie Nr Or.I.0050.53.2014 Burmistrza
Gogolina w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, do których nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych w Urzędzie
Miejskim w Gogolinie.
Dodatkowo informuje się, iż środki do dezynfekcji zakupywane są z zachowaniem
dbałości o oszczędne, racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych.
Petycja wraz z odpowiedzią została opublikowana na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Gogolinie.
Z poważaniem:
Bogusław Leśkiewicz
Sekretarz Gminy
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