
U C H W A Ł A   nr  XXX/ 201 /2013 

RADY  GMINY  BIERAWA  

z dnia  18 marca  2013 r. 

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bierawa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  
Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153) w związku  
z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013r. poz. 267),  po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy złoŜonej 
przez  (…) oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  względem tej skargi, Rada 
Gminy Bierawa uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
PowyŜsza skarga jako nieuzasadniona z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały, podlega odmownemu załatwieniu. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, zobowiązując ją do 

przesłania  odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem skarŜącemu oraz  Wojewodzie 

Opolskiemu. 

 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/ 201 /2013 
 

 
Uzasadnienie 

 
Pismem z dnia 8.01.2013r. Pan (……) wniósł skargę do Wojewody Opolskiego (data 
wpływu  11.01.2013r.) na działalność Urzędu Gminy Bierawa. Skarga dotyczyła nie 
uzyskania jasnej i konkretnej odpowiedzi na następujące pytanie :  „Proszę o podanie mi na 
piśmie max. ilości GJ (gigadŜuli) energii cieplnej jaką moŜemy pobrać z sieci cieplnej  
w Korzonku ul. Nowa 12 w ciągu okresu grzewczego tj. 7-miu miesięcy by nie przekroczyć 
pierwotnie (2005r.) zamówionej mocy w ilości  0,0887MW”.  Wnoszący skargę zarzucał 
ponadto, Ŝe sporządzający odpowiedź nie ma naleŜytego przygotowania tematycznego  
i wnosił o skonsultowanie go z kompetentnym fachowcem (lecz nie pracującym aktualnie  
w branŜy ciepłowniczej) oraz, co wynika z całej korespondencji w sprawie, praktycznie sam 
wskazywał sposób wyliczenia i odpowiedź na zadawane pytanie.  
Pismem z dnia 14 stycznia 2013 r. Wojewoda Opolski przekazał sprawę do rozpatrzenia 
Radzie Gminy, jako do organu właściwego do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy.  

Komisja Rewizyjna badając skargę ustaliła, Ŝe z pytaniem podobnej treści, skarŜący zwracał 
się do Wójta Gminy juŜ od wielu lat. KaŜdorazowo była udzielana odpowiedź, która za 
kaŜdym razem była niezadowalająca dla skarŜącego.  

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, zadania z zakresu zaspokajania zbiorowych 
interesów mieszkańców gminy, w tym w ciepło, wykonuje Samorządowy Zakład 
BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, który jest odrębną 
jednostką organizacyjną Gminy, posiadającą swojego kierownika. Kierowanie spraw 
związanych z ciepłownictwem  w zakresie czysto technicznym do Wójta Gminy,  jest 
adresowaniem ich do niewłaściwego podmiotu.  

Wskazać naleŜy, Ŝe Pan (….), wymaga faktycznie od Wójta Gminy i Urzędu Gminy, działań 
w zakresie nie dotyczącym ich uprawnień, a nadto kieruje pisma w sprawie, gdzie ich 
charakter prawny budzi wątpliwości. Nie zostało, bowiem jasno zdefiniowane, czy pytania 
zadawane Wójtowi mają doprowadzić do wszczęcia postępowania administracyjnego, czy 
teŜ udzielenia informacji w zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

KaŜdy obywatel ma prawo zadawania pytań, tj. kierowania skarg i wniosków, o których 
mowa w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak teŜ dostępu do informacji 
publicznej. W przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie zachodzi, gdyŜ nie jest objęta 
bezpośrednią działalnością Wójta Gminy i Urzędu Gminy. Nie jest takŜe zadaniem Wójta 
Gminy przeliczanie energii osobom indywidualnym, konsultowanie i kontaktowanie 
obywateli z fachowcami, gdyŜ tych zadań nie obejmuje sfera władztwa i uprawnień Gminy.  

Pan (….) jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej, która ma interes w zakresie ustalania 
sposobu dostarczania i ceny ciepła. Zatem to Wspólnota Mieszkaniowa powinna podjąć 
stosowne działania, jeśli Ŝąda obniŜenia kwot opłat i zwrócić się do właściwego podmiotu, 
czyli do Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Bierawie. 

W związku z tym, iŜ osoba fizyczna, tj. Pan (…..), zwracał się do Urzędu Gminy  
w Bierawie w zakresie nie objętym Ŝadnym postępowaniem administracyjnym, jak teŜ  
w sprawie nie objętej zakresem działania Wójta Gminy, skargę na Wójta Gminy i Urząd 
Gminy naleŜało uznać za bezzasadną. 

 

 

* (.....) wyłączenia z uwagi na ochronę danych osobowych 


