
UCHWAŁA NR XLIV/326/2018
RADY GMINY OBROWO

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000 .) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz.U.2017 poz.1257 t.j. ) po rozpatrzeniu skargi w sprawie braku odpowiedzi na pismo z dnia 
26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji 
powietrznej pompy ciepła na terenie gminy Obrowo  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uznaje się za  bezzasadną skargę na działalność Wójta Gminy Obrowo. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania Skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi.

§ 3. . Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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Uzasadnienie

Skarżący pismem z dnia 6 lipca 2018 roku złożył skargę na działanie Wójta i podległych pracowników oraz
Przewodniczącego Rady Gminy w Obrowie zarzucając nieudzielenie odpowiedzi na jego pisma dotyczące
bezpodstawnego odmówienia udzielenia dotacji celowej na zamontowaną pompę ciepła w jego domu
jednorodzinnym w Silnie.

Skarżący złożył w dniu 16 stycznia 2018 roku wniosek o udzielenie z budżetu Gminy Obrowo dotacji
celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji powietrznej pompy ciepła.

Postępowanie związane z rozpatrywaniem merytorycznym wniosków o przyznanie przedmiotowej dotacji
przeprowadzała komisja powołana przez Wójta Gminy.

Zasady przyznawania dotacji celowej na zakup i montaż powietrznych pomp ciepła do podgrzania wody
wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Obrowo zostały szczegółowo określone
w załączniku do uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2015 roku (Dz. Urz.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 roku poz. 1032)-Regulamin.

Stosownie do postanowień zawartych w treści § 1 ust. 1 Regulaminu, dotację celową, o której mowa
w przedmiotowej uchwale Rady Gminy w Obrowie, mogą uzyskać m. in. osoby fizyczne będące właścicielami
budynków mieszkalnych, realizujące tego rodzaju inwestycje przy obiektach mieszkalnych położonych na
terenie Gminy Obrowo. Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały,
dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych zakupu
i montażu pomp ciepła potwierdzonych rachunkami. Podmiot ubiegający się o dotację musi dysponować
odpowiednimi decyzjami, zgłoszeniami oraz dokumentacją techniczną obiektu.

Na podstawie dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę ustalono, ze Skarżący nabył 26 czerwca od
Firmy SETLER własność działki wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Wnioskodawca nabył zabudowaną nieruchomość wraz z zamontowaną w budynku pompą ciepła. Potwierdzają
to dokumenty m. in. protokół odbioru wewnętrznej instalacji ciepła i pompy ciepła wskazujący jako
zleceniodawcę- Adama Popławskiego; faktura za roboty montażowe z dnia 29 czerwca 2017 roku wystawiona
przez firmę CUPRUM dla Adama Popławskiego, brak dowodu zakupu przez wnioskodawcę pompy ciepła.

Stosownie do zasad przyznawania dotacji celowej na zakup i montaż powietrznych pomp ciepła, przyjętych
w treści powołanej wyżej uchwały Rady Gminy w Obrowie, dotacja taka jest udzielana osobom fizycznym
będącym właścicielami budynków mieszkalnych na terenie Gminy Obrowo, które to osoby realizują inwestycje
na swoich nieruchomościach. W niniejszej sprawie wystąpiła sytuacja, w której inwestorem kupującym pompę
ciepła oraz wykonującym roboty polegające na instalacji pompy ciepła była Firma SETLER - Adam Popławski
z siedzibą w Toruniu. Ta firma zleciła wykonanie projektu budowlanego, w którym ujęto pompę ciepła.
Skarżący nabył w dniu 26 czerwca 2017 roku gotowy, wykończony budynek z pompą ciepła. Nie był więc
właścicielem nieruchomości w momencie montażu pompy, nie był inwestorem przedmiotowych prac i nie
ponosił kosztów związanych z instalacją.

Z tych przyczyn Skarżącemu odmówiono udzielenia dotacji celowej na zakup i montaż pompy ciepła, gdyż
uznano, iż udzielenie w niniejszym przypadku dotacji celowej prowadziłoby pośrednio do udzielenia
dofinansowania działalności gospodarczej Firmy SETLER - Adam Popławski, czyli faktycznego inwestora.

Skarżący otrzymał odpowiedź na swój wniosek w treści pisma z dnia 11 grudnia 2017 roku.

Ponieważ nie zgodził się z odpowiedzią, wysłał kolejne pisma z takimi samymi żądaniami pismo z dnia
12 stycznia 2018 roku, z dnia 14 lutego 2018 roku, pismo z dnia 26 marca 2018 roku.

W dniu 15 lutego odbyło się spotkanie ze Skarżącym, a kolejne odpowiedzi na piśmie zostały mu udzielone
w dniu 12 lutego 2018 roku przez Wójta Gminy Obrowo i w dniu 12 lipca 2018 roku przez Przewodniczącego
Rady Gminy w Obrowie.

Ponieważ stanowisko Wójta Gminy dotyczące prawa do dotacji, nie uległo zmianie Skarżący wystąpił
z niniejszą skargą.
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