UCHWAŁA Nr 61/VIII/5/2019
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (BRM 376/2018)
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy KonstancinJeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej KonstancinJeziorna z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011r. Nr 208, poz. 6258)
uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna po rozpatrzeniu skargi na działania dyrektora
Zakładu

Gospodarki

Komunalnej

w

Konstancinie-Jeziornie

polegające

na

cyt.

„niedopełnieniu obowiązków służbowych poprzez odstąpienia od wszczęcia postępowania z
urzędu” 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
Aleksandra Kostrzewska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 61/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5
marca 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie Konstancin-Jeziorna (BRM
376/2018)
Pismem z dnia 10 grudnia 2018r. PP/1070895, BRM 376/2018 do Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna została złożona skarga na działania dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w przedmiocie cyt. „niedopełnienia obowiązków
służbowych poprzez odstąpienia od wszczęcia postępowania z urzędu”. Skarga była
przedmiotem obrad III sesji w dniu 10 grudnia 2018r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna po
zapoznaniu się z zarzutami zawartymi w skardze, wnioskiem z dnia 20 grudnia 2018r.
BRM.0014.2.2018 przekazała powyższą skargę do rozpoznania Komisji skarg, wniosków i
petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
W toku czynności Komisja skarg, wniosków i petycji ustaliła, iż Skarżący zwrócił się
do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie zarówno wnioskiem
o udostepnienie informacji publicznej z dnia 16.10.2018r. jak i pismem z tą samą datą w tej
samej sprawie - o ustalenie aktualnej kwoty zadłużenia wobec Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.
Komisja ustaliła ponadto, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
świadczy na rzecz Skarżącego usługę odbioru ścieków z posesji

w oparciu o normy

ryczałtowe zgodnie z zawartą umową nr 48/95 z dnia 22 maja 1995r.
W zawiązku z zaległościami z tytułu opłat za usługę odbioru ścieków w dniu 15 grudnia
2015r.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej wystawił wezwanie do zapłaty, które

zostało odebrane przez Skarżącego w dniu 4 stycznia 2016 r. na kwotę zaległości
podstawowej wraz z odsetkami.
Z powodu braku wpłaty kwoty wskazanej w wezwaniu do zapłaty w dniu
5 lutego 2016r. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej skierował sprawę na drogę
postępowania sądowego. Na dzień 31 stycznia 2019 r. tytuł sądowy jest prawomocny,
jednakże brak jest tytułu wykonalności.
Nadmienić należy, że Skarżący załączył do skargi kopię odpisu nakazu zapłaty w
postępowaniu upominawczym z dnia 27 lutego 2018r. Sygn. akt: I Nc 3111/17, w którym w
skutek pozwu złożonego przez Gminę Konstancin-Jeziorna wystosowany został nakaz zapłaty

zadłużenia wraz z odsetkami na rzecz Gminy. Obecnie faktury wystawione od dnia 1 stycznia
2017r. do 31.12.2018r. zostały przez Skarżącego zapłacone.
Komisja ustaliła, iż Skarżący pismo z takim samym żądaniem złożył do Dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej w dniu 16 października 2018 r.- L.dz. 10641 cyt.
„wszczęcia postępowania z urzędu dla potrzeb ustalenia aktualnej kwoty stanowiącej
zadłużenie”. Dyrektor udzielił Skarżącemu pismem z dnia 29 października 2018r. L.dz.
ZGK/CW/AB/10641/2018 udzielił odpowiedzi, informując Skarżącego, o kwocie zadłużenia
na dzień złożenia wniosku oraz o wysokości kwoty zadłużenia objętej postępowaniem
sądowym. Pismo odebrane zostało przez Skarżącego w dniu 28 listopada 2018r.
Komisja zwróciła uwagę, iż Skarżący kieruje do Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz
Zakładu Gospodarki Komunalnej typową dla siebie korespondencję, gdzie podnosi kwestie
niezwiązane z działalnością Zakładu. W swoich pismach wysuwa zarzuty pod adresem
licznych instytucji i organów jak również osób pełniących funkcje publiczne. Często
argumentacja nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Skarżący podnosi wiele wątków,
których zrozumienie jest utrudnione ze względu na charakter pisma, przez co Jego żądania są
niejasne.
Zatem w związku z powyższymi ustaleniami, Komisja nie znajduje podstaw do uznania
skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie za
zasadną. Informuje również, że ustawa z dnia

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2069) nie przewiduje możliwości wszczęcia
postępowania z urzędu w przedmiocie zaległości w płatnościach.
Wobec powyższego Rada Miejska Konstancin-Jeziorna zgadza się ze stanowiskiem Komisji i
uznaje skargę za bezzasadną.
Na mocy art.

239 §

1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2069) 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.

