UCHWAŁA NR XXXIII/227/13
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Marcina Parkę na pisemne rozliczenie sezonu
grzewczego 2012/ 2013 w budynku Gnojno 147
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 223 §1, art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:
§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Marcina Parkę z dnia 14 października 2013 r. na
działalność Wójta Gminy Gnojno, przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego do załatwienia według
właściwości pismem zn. PNK-III.142.134.2013 z dnia 22 października 2013 r., Rada Gminy Gnojno uznaje
skargę za niezasadną.
§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się skarżącemu tytułem zawiadomienia o sposobie
załatwienia skargi oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE
Pan Marcin Parka wystąpił do Wójta Gminy Gnojno pismem z dnia 5 września 2013 r. o rozliczenie
sezonu grzewczego 2012/2013 r. połączonym z wnioskiem o zwrot nadpłaty.
Pismem z dnia 3.10.2013 r. Wójt Gminy Gnojno udzielił skarżącemu następujących wyjaśnień:
Gmina w umowie z dnia 2 listopada 2012 r. o dostawę energii cieplnej do budynku w Gnojnie
oznaczonym nr 147 występuje w charakterze nie jednostki samorządu terytorialnego, ale jako właściciel
zakładu ciepłowniczego.
Wójt Gminy na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym określił w umowie kwestię
odpłatności (w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym).
Stawka określona w § 3 umowy została zgodnie z prawem ustalona na 5 zł netto za 1 m2 powierzchni
użytkowej.
Stanowisko to należy uznać, mając na względzie art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który
mówi, iż oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt.
W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 4 kwietnia
1991 r. (sygn. akt SA/Gd 23/91) czytamy, iż:
„Samo gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zarządu (w obecnym stanie prawnym
jednoosobowo do wójta, burmistrza lub prezydenta) bądź do powołanych w tym celu przedsiębiorstw
komunalnych (art. 9 ust. 1 ustawy samorządowej)”.
Na kwotę bazową 5 zł nie składają tylko koszty zakupu opału i koszty zatrudnienia (z pochodnymi
palacza), ale również koszty:
ogrzewania powierzchni wspólnych, przeglądów kominiarskich, zużycia wody stanowiącej zład
grzewczy, przygotowania kotłowni do sezonu grzewczego, opłaty za korzystanie ze środowiska,
amortyzacji kotłowni, koszty pośrednie związane z usługą zakupu paliwa, kontroli jego jakości i wagi,
energii elektrycznej do pomp, wentylatorów, podajnika (moc ogólna ok. 1 kW), naprawy nie objęte
gwarancją, utylizacji popiołu i sadzy.
W tym stanie rzeczy Wójt Gminy Gnojno uznał, że uwzględnienie wniosku o zwrot nadpłaty w sezonie
grzewczym 2012/2013 nie znajduje podstaw finansowych i prawnych.
Strona skarżąca niezadowolona treścią udzielonej odpowiedzi wniosła skargę do Wojewody
Świętokrzyskiego pismem z dnia 14.10.2013 r.
Skarga została przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego do załatwienia według właściwości
pismem zn. PNK-III.142.134.2013 z dnia 22 października 2013 r.
Analizując stan faktyczny i prawny oraz udzielone w tej sprawie wyjaśnienia Wójta Gminy Gnojno Rada Gminy Gnojno uznaje zarzuty skarżącego o braku wnikliwego rozpatrzenia pisma Pana Marcina Parki
o rozliczenie nadpłaty za sezon grzewczy 2012/2013 za bezpodstawne.

Id: E3A7E379-D7B2-4011-8ED2-3DDB9EE4E003. Podpisany

Strona 2 z 2

