
UCHWAŁA NR XIV/116/19
RADY GMINY BRANICE

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność Wójta Gminy Branice.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 506 z późn. zm) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego   (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Branice, po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność Wójta Gminy Branice 
dotyczącej zawyżenia kosztów przyłącza sanitarnego nieruchomości położonej w miejscowości Branice oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za 
bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Branice, zobowiązując go do przesłania 
Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem, które stanowi załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice

Bogusława Dyląg
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Załącznik do uchwały Nr XIV/116/19

Rady Gminy Branice

z dnia 16 września 2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 22.07.2019r. do Rady Gminy Branice wpłynęło pismo w sprawie odwołania od zapłaty- błędnej 
wysokości wymaganej kwoty za budowę przyłącza sanitarnego które po weryfikacji zakwalifikowano jako 
skarga  na działalność Wójta Gminy Branice. Skarżący wskazali iż dokonane naliczenia za przyłącz kanalizacji 
do nieruchomości będącej ich własnością  w miejscowości Branice jest  nieprawidłowe. Zakwestionowana 
faktura została wystawiona  na kwotę 4421,97zł za 16,86m co wg skarżących było niewłaściwe. Jednocześnie 
skarżący wskazali iż naliczenie zostało wykonane na podstawie mapy geodezyjnej z dnia 7.05.2019r gdzie prace 
były wykonane 25.06.2019r. tj. 1,5 miesiąca po wykonaniu mapki powykonawczej.  W toku prowadzonego 
postępowania Urząd Gminy Branice zweryfikował podnoszone kwestie i uznał racje skarżących. W wyniku 
pomiaru geodezyjnego określono iż  przyłącz ma długość 2,53m w związku z czym  wystawiono fakturę 
korygującą nr 727/07/2019 na kwotę 506zł. Jednocześnie poinformowano skarżących iż   w przedmiotowych 
mapkach  w wyniku tzw. „czeskiego błędu” geodeta wpisał błędną datę na mapce powykonawczej poprzez 
umieszczenie daty 07.05.2019r. a winno być 05.07.2019r. co również skorygowano.

Pismem z dnia 25.07.2019r. skarżący zostali poinformowani o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków 
i Petycji w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi. W dniu 30.07.2019r. strony zostały poinformowane 
o terminie rozpatrzenia skargi na najbliższej planowanej sesji Rady Gminy Branice w dniu 16.09.2019r.. 
W dniu 12.08.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji z udziałem skarżących. 
Skarżący potwierdzili wcześniejsze ustalenia w postaci wystawienia przez Urząd Gminy faktury korygującej nr 
727/07/2019 na kwotę 506zł.  Zdaniem skarżących faktura nadal zawierała błędy ponieważ wystawiono ją jak 
twierdzili na podstawie nieprawidłowych pomiarów. W związku                          z powyższym Urząd Gminy 
Branice zlecił ponownie dokonanie przez uprawnionego geodetę, pomiaru przyłącza sanitarnego skarżących.

Przewodnicząca Skarg Wniosków i Petycji odroczyła posiedzenie komisji informując jednocześnie 
skarżących iż zostaną poinformowani o  kolejnym terminie posiedzenia komisji, niezwłocznie  jak tylko 
komisja otrzyma stosowne informacje po wykonaniu pomiarów weryfikacyjnych.  Dodatkowo skarżący 
podkreślili iż należy wskazać winnych takiej sytuacji, sugerując iż może to być pracownik Urzędu Branice. 
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Gminy Branice poinformował skarżącego, iż Komisja 
prowadzi postępowanie w sprawie wyjaśnienia przedmiotu skargi  tj. nieprawidłowości w naliczeniu kwoty za 
przyłącz kanalizacji sanitarnej, natomiast nie ma kompetencji do rozpatrywania skarg na pracowników Urzędu, 
co nie jest nawet przedmiotem skargi.

W dniu 27.08.2019r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji uzyskując wcześniej  informacje                 
o dokonanym powtórnie pomiarze (przedłożono pomiar 21.08.2019r.) dokonała weryfikacji całości akt sprawy. 
W wyniku pomiaru weryfikacyjnego wykonanego przez uprawnionego geodetę ustalono, iż długość przyłacza 
wynosi 2,30m a co za tym idzie  należało skorygować przedmiotową fakturę, co zostało wykonane w dniu 
21.08.2019r. poprzez wystawienie faktury  korygującej nr 822/08/2019 na kwotę brutto -46,00zł

Komisja Skarg Wniosków i Petycji nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działalności Wójta Gminy 
Branice. Wystawienie faktury pierwotnej było efektem błędu geodezyjnego  i w momencie powzięcia takiej 
informacji natychmiast dokonano weryfikacji stanu faktycznego wynikiem czego było skorygowanie na korzyść 
skarżących kwoty za przyłącz kanalizacji sanitarnej. W wyniku zgłoszenia skarżących możliwości błędnego 
pomiaru geodezyjnego, Wójt Gminy Branice zlecił natychmiast wykonanie pomiaru weryfikacyjnego celem 
ustalenia stanu faktycznego. Po ustaleniu stanu faktycznego wystawiono niezwłocznie fakturę korygującą na 
korzyść skarżących. Trudno dopatrzyć się nieprawidłowości po stronie Wójta Gminy Branice, który za każdym 
razem po zgłoszeniu przez skarżących możliwych błędów (nie wynikających z działalności Wójta), podejmował 
natychmiast stosowne działania które w konsekwencji doprowadziły do ustalenia długości przyłącza a tym 
samym ustalono właściwą wysokość kosztów.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

POUCZENIE: Zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Rada Gminy 
Branice informuje, że wskutek uznania skargi za bezzasadną, jeśli Skarżący ponowni ją bez wskazania nowych 
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okoliczności – wówczas Rada Gminy Branice może podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane powyżej) 
nanosząc odpowiednią adnotację w aktach sprawy – bez zawiadamiania o tym skarżącego.
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