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Interpelacja Radnego nr.11/2022

W dniu 13.07.2022 roku wystąpiłem do Wójta z wnioskiem o przywrócenie prowadzenia i 
aktualizacji rejestru umów i zleceń, oraz jego publikacji w BIP.

W dniu 01.08.2022 roku otrzymałem odpowiedź, że rejestr niniejszy jest obecnie 
aktualizowany i zostanie opublikowany do 15,08.2022 roku.

Ponieważ we wskazanym terminie rejestr nadał nie ukazał się, w dniu 18.08.2022 roku 
wystąpiłem z intetyuelacją 9/2022, na którą otrzymałem odpowiedź w dniu 31.08.2022 roku, 
pismem S.030.2.2022.

Z odpowiedzi tej wynika, że Wójt nie stosował obowiązującego prawa, oczekując na nowe, 
nie obowiązujące jeszcze prawo.

Rejestr powyższy powinien być prowadzony zgodnie z zarządzeniem Wójta numer 66/2019 z 
dnia 5 lipca 2019 roku, w oparciu o przywołane w zarządzeniu przepisy, a także w oparciu alt. 
61 ust. 1 Konstytucji RP, oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, niezależnie od planowanych zmian w ustawach.

Ustawa o zmianie ustawy -  kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 
października 2021 r., zmieniła m.in. brzmienie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. Przepisem art. 6 nowelizacji rozszerzono instrumentarium, które ma zapewnić 
jawność gospodarowania środkami pubEcznymi. Do ustawy o finansach publicznych dodano 
art. 34a, który w całości dotyczy rejestru umów. Rejestr ten można uznać za usystematyzowany 
zbiór informacji o umowach zawieranych przez poszczególne jednostki sektora finansów 
publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych od połowy roku miały być obowiązane do 
ujawniania informacji o umowach w formie tzw. rejestru. Przygotowanie się do realizacji tego 
obowiązku, powinno nastąpić jednak wcześniej, albowiem poprzez rejestr rozpowszechniane 
miały być dane o umowach zawieranych od 1 stycznia 2022 r.

Dopiero ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w art 12 zmieniono art. 15 ustawy zmianie ustawy - 
Kodeks kamy oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca wydłużył termin na wejście w życie 
przepisów dot. rejestru umów i wskazał, iż przepisy te wchodzą w życie 1 stycznia 2024 r.

Wobec powyższego w odpowiedzi Wójta z 31.08.2022 roku na moją interpelację 9/2022 z 
18.08.2022 roku, bezpodstawnym jest twierdzenie, że, cytuję, „ — rejestr umów nie był 
publikowany na BIP od 01/01/2022 roku ze względu na planowaną zmianę ustawy ..

Tak żenująco kuriozalna, absurdalna i infantylna argumentacja zastosowana przez Wójta w 
udzielonej odpowiedzi, w najmniejszym stopniu nie uzasadnia jego niedbalstwa i nierzetelności 
w wykonywaniu swych obowiązków, przy stosowaniu obowiązującego prawa.



Wobec powyższego ponawiam moje pytania:

1. Z jakiego powodu centralny rejestr umów i zleceń nie był publikowany w BIP organu od 
początku roku 2022, zgodnie z zasadami zawartymi w § 5 ust.3 Zarządzenia Wójta 
66/2019 z dnia 5 lipca 2019, wskazującym obowiązek publikacji umów i zleceń w BIP 
raz na miesiąc, do dnia 10 kolejnego miesiąca ?

2. Dlaczego Wójt ignoruje obowiązujące go prawo, oraz nie potrafi egzekwować 
wydawanych przez siebie zarządzeń ?

3. Dlaczego Wójt lekceważy podatników, mieszkańców Gminy Żabia Wola, którym prawo 
gwarantuje dostęp do informacji publicznej, i którzy łożą na utrzymanie urzędu Wójta 
blisko ćwierć miliona złotych rocznie ?
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