
UCHWAŁA Nr XLI11/233/10
RADY GMINY OPINOGORA GORNA

z dnia 6 pażdziernika 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Henryka
Pingielskiego zam. 06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 12/29

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
Rada Gminy Opinogóra Górna uchwala, co następuje:

51.

]. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Pana Henryka
Pingielskiego zam. 06—400 Ciechanów, ul. Pułtuska 12/29.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne w przedmiocie skargi wymienionej
w ust. 1 zawiera zawiadomienie o Sposobie załatwienia skargi,
stanowiace załącznik nr l do uchwały.

52.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

53.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady GminyPrzewodn'

!*
Jan ziewski



Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XLIII/23 3/10 Rady Gminy
Opinogóra Górna z dnia
6 pażdziernika 2010 r.

Zawiadomienie

o sposobie załatwienia złożonej skargi przez Pana Henryka
Pingielskiego zam. 06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 12/79

Działając na podstawie art. 229 pkt. 3 art. 237 @ 1 i 3 oraz art. 238
ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm. )oraz 5 78 Statutu Gminy
Opinogóra Górna, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/20/2002 Rady
Gminy Opinogóra Górna, 2 dnia 20 grudnia 2002 r. ( Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 331, poz. 1457 ) Rada Gminy w Opinogórze Górnej po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w Uchwale
Nr 2/10 z dnia 4 paźernika 2010 roku w sprawie przygotowania stanowiska
Rady Gminy Opinogóra Górna na okoliczność złożonej skargi przez Pana
Henryka Pingielskiego zam. 06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 12/79, uznaje
skargę za bezasadną.

1. Uzasadnienie prawne:

Skarga była rozpatrzona przez Komisję Rewizyjna Rady Gminy
Opinogóra Górna, a stanowisko zostało Opracowane zgodnie z przepisami:

1. art. 229 pkt 3, art. 237 oraz art. 238 — Kodeksu postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm. ),
2. rOZporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji i rOZpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr, poz. 46 ),
3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. Nr 16,
poz. 93 z póżn. zm. ),
4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.. zm. ),
5. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn.
zm. ),
6.Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań z zakresu
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest ( Dz.192, poz. 1876 ).



II. Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 2 września 2010 r. do Rady Gminy Opinogóra Górna wpłynęła
skarga Pana Henryka Pingielskiego zam. 06—400 Ciechanów, ul. Pułtuska
12/29.
Pan Henryk Pingielski zarzuca Wójtowi Gminy, że nie rozpatrzył sprawy
związanej z uzyskaniem dotacji za dokonanie usunięcia azbestu.

Pan Henryk Pingielski w dniu 24 stycznia 2009 r. przedłożył
w Urzędzie Gminy informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu
ich wykorzystywania z zaznaczeniem, że w 2010 r. ma zamiar usunuąó
170 m2 płyt azbestowych z budynku gospodarczego w miejscowości
Opinogóra Górna, ul. Konwerskiego 6.

W dniu 20 marca 2010 r. w. złożył pismo dotyczące dofinansowania
z tytułu demontażu i utylizacji płyt azbestowo cementowych wraz
z załącznikami jakie wymienione sąw Załączniku Nr 2 do Uchwały
Nr XXVII/134/09 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 6 kwietnia 2009 r.

Zasady i warunki dofinansowania kosztów usuwania azbestu z terenu
Gminy Opinogóra Górna zostały opracowane zgodnie z zasadami udzielania
dotacji i wytycznymi, jakie należy złożyć przy składaniu wniosku przez
wnioskodawcę tj. Gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej W Warszawie.

Gmina Opinogóra Górna w dniu 10 czerwca 2010 r. wystąpiła do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z wstępnym wnioskiem o udzielenie dotacji na zadanie pn.
„Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna — etap I „.

W styczniu 2010 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i GOSpodarki Wodnej w Warszawie poinformował Wójta Gminy
Opinogóra Górna, że ww. zadanie zostało zakwalifikowane do
dofinansowania w 2010r. Zgodnie z procedurą 31 lipca 2010r. po uprzednim
ogłoszeniu przetargu w dniu 26.05.2010 zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655 z póżn. zm.) i podpisaniu umowy z wykonawcą w dniu
25.06.2010r., który wygrał przetarg tj. ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.
w Warszawie , Wójt Gminy złożył wniosek o dotację.

Do wniosku została dołączona lista osób, które zadeklarowały się do
usunięcia płyt azbestowych w 2009r.

Pan Henryk Pingielski nie został zakwalifikowany pomimo tego że
złożył wniosek , poniewż zlecił wykonanie usługi wybranemu przez siebie
wykonawcy i następnie przedłożył pismo z prośbą o zwrot kosztów.

Gminę przy wykonywaniu usług obowiązuje ustawa Prawo zamówień
publicznych, która nakłada obowiązek przeprowadzenia postępowania
administracyjnego dotyczącego wyboru wykonawców i Gmina nie ma
możliwości zapłaty za usługi zlecone i fakturowane przez osoby fizyczne
z którymi Gmina nie zawarła umowy o czym Pan Henryk Pingielski został
poinformowany pismem znak: RIOŚ.R.7610-2/10 z dnia 20 sierpnia 20 l Or.



Pan Henryk Pingielski W swoim piśmie powołuje się na dane zawarte
w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ 134/09 Rady Gminy Opinogóra
Górna 2 dnia 6 kwietnia 2009r. i wnioskuje o zawarcie umowy cywilno
prawnej i wypłacenie dotacji.

Taką umowę Gmina zgodnie z przepisami może zawrzeć tylko
z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą.
Załącznik do uchwały stanowi, że wysokość dofinansowania uzależniona
będzie od wysokości pozyskanych środków na ten cel. Jak już wyżej
wspomniano środki na ten cel pozyskiwane sąz WFOŚiGW.

W tym stanie faktycznym i prawnym Rada Gminy Opinogóra Górna
w oparciu o zajęte stanowisko Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za
bezasadną.

Przewodnic ąc Rady Gminy
/

Jan iZwski
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