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UCHWAŁA NR XXXVIII/382/22 

RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559), art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wójta Gminy 
Gorzyce oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę mieszkańca Czyżowic na działalność Wójta Gminy Gorzyce, w zakresie 
odrzucenia wniosku o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w budynku mieszkalnym, złożoną w dniu 
9 lutego 2022 r. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie 

W dniu 09.02.2022 r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Gorzycach skarga mieszkańca Czyżowic 
na działalność Wójta Gminy Gorzyce, w zakresie odrzucenia wniosku w ramach dofinansowania do 
wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na rok 2022. 

Podczas obrad sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2022 r. Rada Gminy Gorzyce zdecydowała o przekazaniu 
skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem rozpatrzenia i wydania opinii będącej podstawą 
przygotowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się pisemnie do Wójta Gminy Gorzyce o ustosunkowanie 
się do zarzutów stawianych w skardze. Wójt Gminy pismem z dnia 09.03.2022 r. udzielił odpowiedzi 
w przedmiotowej sprawie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14.03.2022 r. wnikliwie przeanalizowała treść 
skargi, wysłuchała wyjaśnień Kierownika Gospodarki Komunalnej, jak również zapoznała się z treścią 
pozostałych zgromadzonych materiałów. W posiedzeniu Komisji uczestniczył także skarżący. 

Ustalono, iż na terenie Gminy Gorzyce obowiązuje Regulamin Programu wymiany źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2022-2025 przyjęty Uchwałą nr 
XXXIII/313/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2021 r. 

W wyniku losowania wniosków została wyłoniona Lista główna i Lista rezerwowa według 
poszczególnych wariantów modernizacji. W dniu 8.12.2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej - 
bip.gorzyce.pl zostały opublikowane wyniki przeprowadzonego losowania (zgodnie z § 5 ust. 8 Regulaminu 
Programu...). 

Zgodnie z § 5 ust. 9 Regulaminu Programu... przystąpiono do przeprowadzenia kontroli merytorycznej 
wniosków w zakresie zgodności z Regulaminem. W dniu 29.12.2022r. zostało przesłane e-mailem pismo 
Wójta Gminy do PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu celem ustalenia czy wymienione w piśmie 
nieruchomości  w roku realizacji Inwestycji posiadają techniczną możliwość podłączenia do sieci gazowej 
(§ 3 ust. 6 Regulaminu Programu...). 

W dniu 30.12.2022r. uzyskano odpowiedź z PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, iż nieruchomość 
skarżącego posiada techniczną możliwość podłączenia się do sieci gazowej w roku realizacji tj. rok 2022. 

Na tej podstawie wniosek skarżącego został zweryfikowany negatywnie. W dniu 31.01.2022r. w zostały 
ogłoszone listy ostateczne, po weryfikacji merytorycznej wniosków, wg wylosowania w podziale na Listę 
główną i rezerwową ( § 5 ust. 10 Regulaminu Programu...). 

 Podczas postępowania wyjaśniającego jednoznacznie stwierdzono, iż odrzucenie wniosku skarżącego 
w ramach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce 
było zgodne z treścią zawartą w Regulaminie Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
na terenie Gminy Gorzyce na lata 2022-2025. Jednocześnie stwierdzono, że dokument, jakim jest 
informacja uzyskana przez PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. jest zgodnie z Regulaminem wystarczającym 
dokumentem potwierdzającym techniczną możliwość podłączenia do sieci gazowej danej nieruchomości. 

Biorąc powyższe pod uwagę, skargę należy uznać za bezzasadną. 
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