UCHWAŁA NR XXII/156/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.
446) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016
r. poz. 23)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę (dane skarżącego zanonimizowano zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych) z dnia 18.05.2016 r. na działalność Burmistrza Toszka.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Uzasadnienie
Skarga jest bezzasadna.
W dniu 14.08.2014 r. (dane skarżącego zanonimizowano zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych) złożył wniosek o udzielenie dotacji na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu,
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032”.
Skarżący- (dane skarżącego zanonimizowano zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych) według informacji Burmistrza Toszka oraz pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Ewy Koprek – przed lipcem 2015 r. wielokrotnie otrzymywał
szczegółowe, ustne wyjaśnienia na temat przyczyny braku dofinansowania usunięcia wyrobów
azbestowych z jego nieruchomości.
Poinformowano skarżącego, że zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Inwestor przystępujący do Programu, ma
obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z jego realizacją, które może uzyskać:
u pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Toszku pok. nr 29 tel. nr (032) 237-80-28, na stronie
internetowej
Urzędu
l. Ponadto
§ 3 ust.z3 WFOŚiGW
Regulaminui dofinansowaniem
zostaną
prace
wykonane
po www.toszek.p
podpisaniu przez
Gminęzgodnie
Toszekz umowy
umowy Inwestoraobjęte
o udzielenie
dotacji.
Składając wniosek, Skarżący oświadczył, że treść Regulaminu jest mu znana oraz akceptuje on
postanowienia w nim zawarte, co potwierdził własnoręcznym podpisem.
Skarżący wielokrotnie zwracał się osobiście z zapytaniem czy będzie mógł realizować wymianę pokrycia
dachowego w maju 2015r. i za każdym razem otrzymywał odpowiedź, że realizacja zadania nastąpi na przełomie
miesiąca września i października 2015r. po uzyskaniu środków i podpisaniu umowy przez Gminę z WFOŚIGW
w Katowicach oraz po podpisaniu umowy Inwestora z Gminą. Skarżący został również poinformowany, że Gmina
nie będzie zwracała kosztów za podjęte przez wnioskodawcę działania przed podpisaniem umowy z Gminą.
W związku z powyższym skarżący nie mając podpisanej umowy z Gminą podejmował działania we własnym
zakresie, na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
Po złożeniu w dniu 30.09.2014 r. przez Gminę wniosku o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w
Katowicach na zadanie polegające na : „ demontażu, zbieraniu,transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów
zawierających azbest
z terenu Gminy Toszek” w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032” i uzupełnieniu wniosku pismem z
dnia 21 listopada 2014r. Burmistrz Toszka otrzymał pismo w dniu 18 marca 2015 r. o przedłużeniu umowy
pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW
w Katowicach umożliwiającej dofinansowanie zadań
związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Umowa ta pozwala na ubieganie się o dotację z
NFOŚiGW w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki z WFOŚiGW do 50% kosztów
kwalifikowanych. W związku z powyższym wniosek o udzielenie pożyczki został wycofany pismem z dnia
26.03.2015 r. Zgodnie z wytycznymi nowy wniosek został złożony w terminie do 31 lipca 2015r. Wniosek
obejmował wszystkich, którzy przystąpili do programu ( ujętych w wycofanym wniosku).
W dniu 30.09.2015r. zostały podpisane umowy dotacji i pożyczki pomiędzy Gminą Toszek a WFOŚiGW
w Katowicach, następnie zostały podpisane umowy z poszczególnymi inwestorami.
Umowa ze skarżącym nie została podpisana, ponieważ skarżący w piśmie z dnia
poinformował, że nie jest zainteresowany udziałem w programie.

14.05.2015 r.

Skarżący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na przewlekłe
prowadzenie postępowania Burmistrza Miasta Toszek w przedmiocie udzielenia dotacji. WSA w Gliwicach
postanowieniem z dnia 9 lutego 2016r. sygn. Akt I SAB/GI 10/15 odrzucił przedmiotowa skargę.
W świetle powyższego skargę należało uznać za bezzasadną.
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