
UCHWAŁA NR V/52/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 
administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 12 listopada 2018 r. skarżącej I.B. na działania Burmistrza 
Miasta i Gminy Czerniejewo, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo do zawiadomienia skarżącej 
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Uchwały Nr V/52/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zawiadomieniem z dnia 23 listopada 2018 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał do Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo pismo skarżącej I.B. o „spowodowanie szczegółowej kontroli całej gospodarki mieszkaniowej
w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo”, która w ocenie Wojewody stanowiła skargę na działania
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w zakresie prowadzonej przez niego polityki gospodarowania
zasobami mieszkaniowymi Gminy ze szczególnym uwzględnieniem kwestii remontowej. Jak podano
w uzasadnieniu pisma, Wojewoda nie jest organem właściwym do przeprowadzenia kontroli wnioskowanej
przez skarżącą, gdyż przedmiotem zastrzeżeń nie jest sposób gospodarowania zasobem mieszkaniowym
Skarbu Państwa, ale gminnym zasobem nieruchomości. Zważono, że choć skarżąca w swym piśmie
nie użyła słowa skarga to jednak z treści pisma wynika niezadowolenie skarżącej, która oczekuje podjęcia
odpowiednich kroków prowadzących do wyjaśnienia przedstawionej sprawy.

W związku z przekazaniem skargi przez Wojewodę w dniu 28 listopada 2018 r. Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Czerniejewo zdecydował o przedłożeniu jej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta i Gminy Czerniejewo. Komisja przystąpiła do rozpoznania skargi. Treść trzyzdaniowej skargi
sprowadzała się do następujących kwestii:

1)wniosek o spowodowanie szczegółowej kontroli całej gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta
i Gminy Czerniejewo;

2) zarzut manipulowania wpłatami czynszowymi mieszkańców przez pracowników Gminy za to
odpowiedzialnych, na co skarżąca ma mieć dowody i dokumenty;

3) zarzut błędnego gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz remontami mieszkań gminnych.

W celu doszczegółowienia skargi nawiązano kontakt za pomocą drogi elektronicznej ze skarżącą,
skarżąca nie odpowiadała bowiem na próby połączeń telefonicznych. W informacji mailowej wyjaśniono,
że skarżąca ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo, jak również przedstawiać dowody na potwierdzenie swych zarzutów. Pierwsze
posiedzenie zwołano na dzień 10 grudnia 2018 r., następnie - po formalnym przedłużeniu terminu
rozpatrzenia skargi- kolejny termin wyznaczono na dzień 8 stycznia 2019 r., po czym ponownie skargę
badano na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2019 r.

Skarżąca informowana była za pośrednictwem tradycyjnej poczty polskiej o każdym z trzech terminów
posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, przy czym dodatkowo
każdorazowo powiadamiano ją o uprawnieniach przysługujących skarżącemu. Pomimo zawiadomień
skarżąca nie stawiła się na żadne z posiedzeń.

W tym stanie komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo rozpoznała skargę
bez udziału skarżącej. Niestety postawa skarżącej to jest brak podejmowania jakiegokolwiek kontaktu
w swej sprawie uniemożliwiła komisji zapoznania się z rzekomymi dowodami i dokumentami, które mogły
by potwierdzać zarzut manipulowania wpłatami czynszowymi mieszkańców przez pracowników Gminy za
to odpowiedzialnych. Twierdzenia skarżącej uznano więc w tym zakresie za gołosłowne. Skarżąca
nie przedstawiła bowiem jakichkolwiek dowodów na manipulowanie wpłatami za czynsz, tak w odniesieniu
do siebie, jak i jakiegokolwiek innego mieszkańca. Podobnie ocenić należy zarzut błędnego
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz remontami mieszkań gminnych, ze skargi nie wynika
bowiem, na czym dokładnie zarzut ten ma polegać. W konsekwencji brak również było jakichkolwiek
podstaw do wszczynania czy też wnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez komisję.

W istocie więc skarga okazała się bardzo ogólnikowa, a przy odmowie współpracy przez skarżącą,
niemożliwe było jej uszczegółowienie. Jedynie ubocznie wskazać należy, że komisja – poszukując
dowodów na poparcie skargi - wnikliwie zbadała sytuację skarżącej odnośnie wynajmowanego przez nią
lokalu komunalnego. Ustalono, że skarżąca rzeczywiście w sierpniu 2018 r. skarżyła się na błędne
księgowanie dokonywanych przez nią wpłat. Zarzuty odnośnie sposobu księgowania wynikały z faktu, że
skarżąca posiadała zaległości względem Gminy a spłacając je w tytule wpłaty wpisywała „zaległości
czynszowe”. W tej sytuacji zgodnie z kodeksem cywilnym Gmina jako wierzyciel księgowała wpłaty
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tytułem najstarszych zaległości. Dodatkowo skarżąca nie uwzględniała przy swoich wpłatach narastających
odsetek. Ostatecznie bezsprzecznie w toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że wszystkie wpłaty
skarżącej zostały prawidłowo zaksięgowane. Zestawienie zaksięgowanych kwot skarżąca otrzymała od
pracownika Gminy na podany przez nią adres e-mail.

Na podstawie powyższego stwierdzić należy, że skarga I.B. motywowana była niezadowoleniem ze
sposobu księgowania dokonywanych przez nią wpłat na powstałe zaległości względem Gminy z tytułu
zapłaty czynszu. Jak jednak ustalono, wpłaty te były księgowane prawidłowo. To właśnie powstałe
zaległości czynszowe uznać należy za rzeczywistą przyczynę złożenia skargi.

Skarżącej przysługuje oczywiście wniosek o umorzenie zaległych należności cywilnoprawnych, co
zresztą wstępnie już uczyniła, jednak wskutek nie przedłożenia stosownych, wymaganych dokumentów,
postępowaniu nie nadano dalszego biegu.

Niniejsza skarga była przedmiotem posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w przedmiotowej
sprawie odbyła posiedzenia w dniach: 10 grudnia 2018 roku, 08 stycznia 2019 roku, 23 stycznia 2019 roku
i 20 lutego 2019 roku.

Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo zarekomendowała Radzie Miasta i Gminy Czerniejewo uznanie skargi na niezasadną.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo w dniu 20 lutego 2019 r.
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