
UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2018
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudniki.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art. 229 pkt 3 i art. 237 § 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi z dnia 24.08.2018 r. 
(data wpływu do Urzędu Gminy w Rudnikach 27.08.2018r.) na działalność Wójta Gminy Rudniki, Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Skargę z dnia 24.08.2018 r. zarejestrowaną pod numerem PRG.1510.1.2018 na działalność Wójta 
Gminy Rudniki dotyczącą nie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 
16.07.2015 r. do 31.05.2016 r. uznaje się za bezzasadną.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki do zawiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Edward Gładysz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/292/2018

Rady Gminy Rudniki

z dnia 5 października 2018 r.

W dniu 27.08.2018 r. wpłynęła skarga z dnia 24.08.2018 r. na działalność Wójta Gminy Rudniki. 
Skarżąca wskazała, że występowała z wnioskiem o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za okres od 16.07.2015 do 31.05.2016. załączając dokumentację dotyczącą swojego stanu 
zdrowia i złej sytuacji życiowej. Zdaniem skarżącej odpowiedź Wójta, że takich osób znajdujących się 
w takiej sytuacji jest więcej – jest nieprawdziwa. W dniu 22.08.2018 r. odebrała pismo z Urzędu 
Skarbowego o wszczęciu przeciwko skarżącej postępowania egzekucyjnego. Skarżąca w skardze domaga 
się rozpatrzenia sprawy przez Radę Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Rudniki skierował skargę na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprosił na posiedzenie komisji następujące osoby:

1. Wiesławę Borowiec - Radcę Prawnego,

2. Małgorzatę Preś - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

3. Iwonę Napieraj - Sekretarz Gminy,

4. Beatę Nowakowską-Fałat - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości
i Ochrony Środowiska;

5. Martę Garncarek - podinspektora Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości
i Ochrony Środowiska;

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 11.09.2018 r. zaproszone osoby składały 
wyjaśnienia:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach oświadczyła, że zgodnie z art. 100 ustawy 
o pomocy społecznej nie można podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy 
społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznawanych świadczeń. Stąd nie można podać informacji czy skarżąca 
korzystała czy korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.

Radca Prawny wyjaśniła, że zgodnie z art. 100 o pomocy społecznej w postępowaniu
w sprawach świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się dobrem osób korzystających z pomocy 
społecznej i ochrony ich dóbr osobistych, w szczególności nie należy podawać nazwisk osób korzystających 
z pomocy społecznej i zakresu przyznanego świadczenia.

Obszernych wyjaśnień udzieliła Podinspektor Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości 
i Ochrony Środowiska. Przedłożyła komisji dokumenty, zawierające całe postępowanie-od złożenia 
wniosku przez skarżącą po wydanie decyzji przez organ
i oświadczyła:

wnioskiem z dnia 13.01. 20017 r. skarżąca zwróciła się do Wójta Gminy Rudniki o umorzenie zaległości 
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2016 w kwocie 596,00 zł. Do wniosku 
skarżąca dołączyła materiał dowodowy obejmujący: blankiety za energię, kserokopię paragonów fiskalnych, 
decyzję o waloryzacji renty, kartę informacyjną leczenia szpitalnego oraz oświadczenie o stanie 
majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej. W oświadczeniu skarżąca podała miesięczne opłaty 
ponoszone przez nią za energię elektryczną, za gaz, za wodę i ścieki, za telefon. W oświadczeniu skarżąca 
podała, że wraz z nią mieszka jej córka (28 lat) oraz jej matka. Skarżąca podała wysokość swojej renty.

Po analizie wniosku okazało się, że kwota 596,00 zł to zaległość obejmująca okres od 01.06.2015 do 
31.12.2016. Opłaty nie dzieli się na półrocze, bo opłata jest miesięczna. Skarżąca w skardze powołuje się na 
okres obejmujący połowę miesiąca lipca 2015 r. co jest niezgodne z ewidencją opłat. Skarżąca zalegała 
począwszy od miesiąca czerwca 2015 roku
i kwota zaległości to 596,00 zł.

Skarżąca nie podała dochodu swojej matki oraz córki, nie przedłożyła też dokumentu potwierdzającego 
aby córka posiadała status osoby bezrobotnej.
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Wobec tego zobowiązano ją do przedłożenia powyższych dokumentów.

Skarżąca nie przedłożyła tych dokumentów. Organ oczekując na uzupełnienie materiału dowodowego 
przez skarżącą przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 13.03.2017 r. Pismem z dnia 20.02.2017 r. 
skarżącej wyznaczony został siedmiodniowy termin do zapoznania się z aktami sprawy i do wypowiedzenia 
się w sprawie zebranego materiału. Skarżąca z tego terminu nie skorzystała.

Została wydana decyzja odmawiająca umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W uzasadnieniu decyzji wskazano między innymi, że skarżąca osiąga wprawdzie niskie ale regularne, 
miesięczne dochody, zasadniczo nie różniące sie od dochodów innych podatników, którzy w terminie 
uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W decyzji poinformowano skarżącą, iż przysługuje jej prawo do wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Rudniki w terminie 
14 dni od daty otrzymania.

Skarżąca od decyzji nie odwołała się.

Postępowanie egzekucyjne dotyczy kwoty 596,00 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że skarżąca sama w swoim oświadczeniu, które 
znajduje się w aktach sprawy oświadczyła, że nie korzysta z pomocy społecznej. Ponadto skarżona 
nie reagowała na pisma kierowane do niej przez Gminę. Skarżąca otrzymała pomoc ze strony gminy 
w postaci umorzenia części zaległości tj. kwoty 448,00 zł.

Komisja rewizyjna jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną, nie znalazła żadnych podstaw do tego, aby 
uznać działania Wójta za niewłaściwe. Został złożony wniosek o umorzenie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w kwocie 596,00 zł. Zgodnie z przepisami zostało przeprowadzone postępowanie 
administracyjne. Została wydana decyzja odmawiająca umorzenia, od której skarżąca nie odwołała się. 
Decyzja uprawomocniła się w dniu 28.03.2017 r. Sprawa została skierowana do Komornika Skarbowego 
celem wyegzekwowania zaległości wynikającej z prawomocnej decyzji.

Ordynacja podatkowa w art. 67a umożliwia umorzenie zaległości jednak tylko w sytuacjach 
wyjątkowych, szczególnych uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. 
Komisja rewizyjna po analizie całego przeprowadzonego przez Wójta postępowania administracyjnego 
stwierdza, że działania Wójta były zgodne z przepisami.

Skarga była przedmiotem analizy pozostałych Komisji stałych, które również nie znalazły podstaw do 
uwzględnienia skargi.

Rada uznaje skargę za bezzasadną.
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