UCHWAŁA NR 334/VIII/24/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprawidłowości w działaniu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (BRM 269/2020)

Na podstawie art.18 ust.2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy
Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą N r 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz.Urz.Woj.
Mazowieckiego z 2011r. N r 208, poz. 6258 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co
następuje:
§ 1. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna po rozpatrzeniu skargi dot. nieprawidłowości w działaniu
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie polegających na uporczywym uchylaniu
się od obowiązku poprawnego i pozbawionego błędów rozliczenia się ze świadczonych przez siebie
usług, a także w związku z uchylaniem się od przeprowadzenia wnioskowanego audytu finansowego
oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji skarg, wniosków i petycji uznaje skargę za
bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym integralną część uchwały.
§ 2. Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna do powiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr 334/VIII/24/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24.02.2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprawidłowości w działaniu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (BRM 269/2020)

W dniu 22 września 2020 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Regionalnej Izby
Obrachunkowej przekazujące do Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, do rozpatrzenia skargę dot.
nieprawidłowości w działaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie,
polegających na uporczywym uchylaniu się od obowiązku poprawnego i pozbawionego błędów
rozliczenia się ze świadczonych przez siebie usług, a także w związku z uchylaniem się od
przeprowadzenia wnioskowanego audytu finansowego
Skarga była przedmiotem obrad XXI sesji w dniu 28 października 2020 r. Rada Miejska
Konstancin-Jeziorna po zapoznaniu się z zarzutami zawartymi w skardze, wnioskiem z dnia
30 października 2020 r. (BRM.0003.64.2020) przekazała powyższą skargę do rozpoznania Komisji
skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która zakwalifikowała powyższą
skargę, jako skargę złożoną na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Zgodnie z art 229
pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organem
właściwym do rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy.
Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, iż w dniu 15 września 2020 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej wpłynęło pismo skarżącego, który zakwestionował zaplanowane przez ZGK w
Konstancinie-Jeziornie wstrzymanie odbioru ścieków z posesji należącej do skarżącego. Skarżący
uważa, iż wstrzymanie odbioru ścieków z jego posesji jest pozbawione podstaw prawnych, z
uwagi na to, iż ZGK nie wskazuje, za które dwa pełne okresy obrachunkowe nie zostały uiszczone
opłaty.
Jednocześnie skarżący informuje o uporczywym uchylaniu się ZGK od obowiązku
poprawnego i pozbawionego błędów rozliczenia się ze świadczonych przez siebie usług, a także w
związku z uchylaniem się od przeprowadzenia wnioskowanego audytu finansowego, co
spowodowało iż, jak informuje skarżący zmuszony będzie powiadomić RIO oraz NIK o wszystkich
nieprawidłowościach w prowadzeniu finansów ZGK.
Z otrzymanych od ZGK wyjaśnień wynika, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowe, ma prawo zamknąć
przyłącze kanalizacyjne, jeśli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy
obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej
opłaty. W dalszym ciągu wyjaśnień ZGK przedstawia zestawienie, z którego wynika, za które
faktury skarżący nie uiścił zapłaty oraz wysokość naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat.
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna w wyniku analizy zebranej dokumentacji uznaje, iż
skarga jest bezzasadna, ponieważ skarżący wielokrotnie uchylał sie od umownego obowiązku
terminowej zapłaty za świadczoną usługę, co stanowi uzasadnione wszczęcie procedury zamknięcia
przyłącza kanalizacyjnego.
Wobec powyższego Rada Miejska Konstancin-Jeziorna, w wyniku analizy dokumentów
i rozpatrzeniu zawartych w skardze zarzutów, uznaje skargę za bezsadną.
Na mocy art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w przypadku, gdy skarga w wyniku jej
rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazana została w odpowiedzi na
skargę, a skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach
sprawy - bez powiadomienia skarżącego.
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