
 

 

UCHWAŁA NR XXV/223/2021 

RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłodawa 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i § 3 oraz art. 238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Postanawia się uznać za bezzasadną skargę Państwa …..na działalność Wójta Gminy Kłodawa, 

z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kłodawa, zobowiązując 

Przewodniczącego do powiadomieniu Skarżących o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przewodniczący Rady Gminy 
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Andrzej Stanisław Korona 



 

 

 

Uzasadnienie 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kłodawa w dniu 01.02.2021 r. rozpatrywała skargę z dnia 

23 listopada 2020r. Państwa …………….. na przewlekłość postępowania podczas rozpatrywania wniosku 

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza 

obejmujących wymianę pieca. 

Podnieść należy, że przedmiotowa skarga została złożona przez Państwa ………………. w dniu 

24.11.2020r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Wójta 

Gminy Kłodawa. Pismem z dnia 30.11.2020r. Wójt Gminy Kłodawa, przekazał ponaglenie wniesione przez 

Państwa ………. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. (zwanego dalej SKO). 

W dniu 04.12.2020r. Kolegium Orzekające SKO zawiadomieniem z dnia 02.12.2020r. (znak: SKO.Go/450-

Sz.M./1904/20) przekazało ponaglenie do organu właściwego do jej załatwienia – Rady Gminy Kłodawa. 

Zdaniem Kolegium należało zakwalifikować pismo z dnia 23.11.2020r. zatytułowane „Ponaglenie” jako 

skargę, o której mowa w art. 233 k.p.a. (tj. skargę w sprawie indywidulanej). 

Komisja na posiedzeniu w dniu 01.02.2021r. zapoznała się ze skargą, w szczególności z zawartymi 

zarzutami skierowanymi pod adresem Wójta Gminy i zawartą w niej argumentacją strony skarżącej oraz 

wyjaśnieniami Wójta Gminy Kłodawa dniu 01.02.2021 roku. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, badając niniejszą skargę zauważyła, co następuje: 

Rada Gminy Kłodawa dnia 30 października 2019r. podjęła uchwałę nr XII/97/19 w sprawie określenia 

zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie 

powietrza (Dz.Urzęd.Woj. Lubuskiego z 2019r. poz. 3050). 

W/w uchwała dała możliwość udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kłodawa na dofinansowanie 

przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska, określając: kryteria wyboru inwestycji do 

dofinansowania, wysokość dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji oraz 

sposób i kontrolę wykonania przedsięwzięcia. 

Uchwała została znowelizowana uchwałą nr XIV/115/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2019r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/97/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza 

(Dz.Urzęd.Woj. Lubuskiego z 2020r. poz. 140). 

W dniu 24.01.2020r. Wójt Gminy Kłodawa ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie 

przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza, z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia naboru 

z uwagi na przekroczenie środków przeznaczonych na to zadanie w budżecie gminy Kłodawa. W uchwale 

budżetowej na 2020 rok (uchwała nr XIV/112/19 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020r. 

(Dz.Urzęd.Woj.Lubuskiego z 2020r. poz. 373) w rozdziale 9005 §623 na ten cel została zabezpieczona kwota 

100 000 zł. 

Do dnia 11 lutego 2020r. wpłynęły 24 wnioski o udzielenie dotacji, na łączną kwotę 120.000 zł. Po 

weryfikacji, do dofinansowania zakwalifikowano 20 wniosków, na łączną kwotę dotacji w wysokości 

100 000 zł (tj. całość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie). 

W dniu 26 lutego 2020r. pan ………… złożył wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie 

przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza obejmujących wymianę pieca. 

Wniosek nie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów, określonych w w/w ogłoszeniu o naborze. 

Jednakże, ze względu na wyczerpanie się w dniu 11.02.2020r. środków zagwarantowanych na ten cel 

w budżecie gminy Kłodawa na 2020r., procedowanie pozostałych wniosków stało się bezprzedmiotowe. 

Dodatkowo zauważyć należy, iż w pierwszej fazie pandemii, wprowadzone zostały generalne zasady, 

przyjęte w tarczach antykryzysowych, które wstrzymywały rozpoczęciu biegu oraz zawieszały już biegnące 

terminy prawa materialnego, jak również terminy procesowe. 

W dniu 10 listopada 2020r. pani ………. złożyła do tut. urzędu pismo nawiązujące do wniosku o udzielenie 

dotacji, w którym uzupełniła brakującą dokumentację, obejmujący opinię nr 12/03/2020, umowę 

04/04/11/2020/S, decyzję nr 696/2020, protokół z głównej próby szczelności instalacji gazowej nr 

20/10/2020, oświadczenie kierownika budowy, fakturę nr FS/20/3/3, fakturę nr 1015/20/2, fakturę nr 

FV/2/2020/11, fakturę nr F/600/20/0044805, zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jednakże środki 



 

 

budżetowe zabezpieczone na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza 

były już wyczerpane. 

Sekretarz Gminy Kłodawa w piśmie nr RPI.7641.25.1.2020.SM z dnia 17.11.2020r. (doręczonym w dniu: 

19.11.2020r.) poinformował Państwa …………, iż dotacje były udzielane do wysokości środków 

finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Kłodawa (zgodnie z zapisami ogłoszenia 

o naborze wniosków, o którym mową powyżej). Skarżący poinformowani zostali, iż już wszystkie środki 

przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane, a także o tym, iż można wystąpić o udzielenie dotacji 

w kolejnych latach. 

Zauważyć należy ponadto fakt, iż zgodnie z §10 uchwały Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 października 

2019r. nr XII/97/19 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych służących ochronie powietrza (zmieniona uchwałą nr XIV/115/19 w sprawie zmiany uchwały 

nr XII/97/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 

dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza) dotacje mogły być udzielane 

do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel, a § 21 uchwały jasno precyzuje, iż dotacja 

następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kłodawa, a Wnioskodawcą. 

Odnosząc się do kwestii formalnych, należy wskazać, iż dotacje są to, podlegające szczególnym zasadom 

rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych 

funduszy celowych, przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów 

międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. 

W myśl art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 

z 2020r. poz. 2019 ze zm.), finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa 

w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób 

fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów 

publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Zasady udzielania dotacji celowej, 

o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub 

dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa 

odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały - w tym przypadku jest to uchwała Rady Gminy 

Kłodawa z dnia 30 października 2019r. nr XII/97/19 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 

na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza (zmieniona uchwałą nr 

XIV/115/19 w sprawie zmiany uchwały nr XII/97/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie). 

Konieczne jest, aby dotacja celowa udzielana była z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie umowy (art. 250 u.f.p.), co w przypadku dotacji udzielonej na podstawie ustawy Prawo ochrony 

środowiska przewiduje jej art. 403 ust. 6. 

Państwo ………… złożyli w dniu 24.11.2020r. do Urzędu Gminy Kłodawa „Ponaglenie” na przewlekłość 

organu, co uniemożliwiło im otrzymanie dotacji, które zostało skierowane w dniu 30.11.2020r. do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Natomiast Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. przekazało ponaglenie do organu właściwego do jego złożenia – Rady 

Gminy Kłodawa. Zdaniem Kolegium należało zakwalifikować pismo z dnia 23.11.2020r. zatytułowane 

„Ponaglenie” jako skargę, o której mowa w art. 233 k.p.a. tj. skargę w sprawie indywidulanej. Postępowanie 

o udzielenie dotacji podlegało procedurom zapisanym w uchwale Rady Gminy Kłodawa z dnia 

30 października 2019r. nr XII/97/19 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 

dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza (zmieniona uchwałą nr 

XIV/115/19 w sprawie zmiany uchwały nr XII/97/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie), 

nie w Kodeksie postępowania administracyjnego. Tryb naboru oraz rozpatrywania wniosków oraz procedura 

udzielenia dofinansowania nie podlegała postępowaniu administracyjnemu w myśl KPA, wobec czego nie ma 

podstaw by uznać, iż doszło do przewlekłości postępowania. Nie stwierdzono również nieprawidłowości 

podczas rozpatrywania wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza obejmujących wymianę pieca, złożonego 26.02.2020r. przez 

Państwa …………………. 



 

 

Ponadto w związku z niestwierdzeniem przewlekłości postępowania, nie ma podstaw by zobowiązać Wójta 

Gminy Kłodawa do poprawnego rozpatrzenia Wniosku. Tryb naboru wniosków oraz procedura udzielenia 

dofinansowania nie podlegały rygorom określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego. 

Po dogłębnej analizie zarzutów przedmiotowej skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie uznała skargi 

za zasadną. Nie dopatrzono się niewłaściwego działania ze strony Wójta Gminy. W związku z powyższym 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o uznanie przez Radę Gminy Kłodawa skargi za bezzasadną. 


