
UCHWAŁA Nr XXI/148/12 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 13 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie uznania skargi Państwa Bogusława i Agnieszki Kiełkowskich  na działanie Wójta 

Gminy Lipno za bezzasadną. 

 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia   8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 

r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175,   poz. 1457; z 

2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. 

poz. 567) i art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,z 2002 r. Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, 

z 2004 r., Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz.1524, z 

2008 r., Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216 poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 

230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz.18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 

622 Nr 167, poz. 1131 i Nr 186, poz. 1100), a także po rozpatrzeniu skargi przez Komisję 

Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Lipno uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Uznać skargę Państwa Bogusława i Agnieszki Kiełkowskich   na działanie Wójta Gminy 

Lipno za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Lipno do udzielenia odpowiedzi Skarżącym i 

przekazania uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o treści art. 239 kpa. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno. 

  

 

 

 

 

 



 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Dnia 23 października 2012 roku do Rady Gminy Lipno wpłynęła skarga Państwa 

Bogusława i Agnieszki Kiełkowskich na działanie Wójta Gminy.  

Wniesienie skargi nastąpiło w związku z wystosowanym w dniu 28.09.2012 r. do Państwa 

B. i A. Kiełkowskich pismem w sprawie zamiany lokalu dotychczas zajmowanego  

w Złotopolu nr 18B na lokal w Karnkowie nr 100 oraz wezwaniem do uiszczenia zaległości za 

zużytą energię elektryczną. 

Przewodniczący Rady Gminy nadając bieg sprawie przekazał skargę do rozpatrzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego oraz skierował pismo do 

organu wykonawczego gminy celem ustosunkowania się do stawianych zarzutów  

w skardze.  

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego podczas 

posiedzenia w dniu 11 grudnia br. rozpatrzyła zarzuty i wypracowała stanowisko wobec skargi, 

złożonej na działanie Wójta Gminy Lipno przez Państwa Bogusława i Agnieszkę Kiełkowskich. 

W ramach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego dokonała analizy przedłożonej przez stronę skargi jak 

również zapoznała się z wyjaśnieniami znajdującymi się w aktach sprawy, złożonymi przez 

Wójta Gminy Lipno wobec zarzutów będących przedmiotem skargi. Wynika z nich, że  Pan 

Bogusław Kiełkowski, będący głównym najemcą, wraz z rodziną zajmuje lokal w miejscowości 

Złotopole 18B stanowiący własność Gminy Lipno,  przyznany umową najmu w dniu 22.08.1996 

r. na czas nieokreślony, zmienioną następnie aneksem w 2000 roku. Aneks do umowy zawiera 

zobowiązanie Pana Bogusława Kiełkowskiego do określonych zadań w zamian za  zwolnienie z 

opłat związanych z wynajmem lokalu. Przyczyną przeniesienia zamieszkujących tam lokatorów 

do innych zasobów lokalowych Gminy jest zamiar przeznaczenia budynku w Złotopolu na inne 

cele.  

Proponowany lokal w miejscowości Karnkowo nie odbiega standardem od lokalu  

w Złotopolu. Posiada urządzenia techniczne takie jak: centralne ogrzewanie, doprowadzenie 

wody i odprowadzenie ścieków oraz toaletę do wspólnego użytkowania, czego  zgodnie  

z zawartą z Panem Kiełkowskim umową nie posiadał lokal w Złotopolu. W ocenie organu 

podjęte działania  miały na celu poprawę sytuacji bytowej Skarżącego i jego rodziny. Należy 

nadmienić, że nakłady finansowe jakie poniósł Skarżący, mające na celu podniesienie standardu 

lokalu, jak i zakres robót jaki wykonał były realizowane bez zgody i wiedzy właściciela, co 

stanowi naruszenie zasad wynajmu  i przepisów prawa budowlanego.  

Wyjaśniając sprawę dotyczącą zwolnienia z kosztów wynajmu lokalu w zamian za wymienione 

w aneksie do umowy zadania do wykonania z tytułu zamieszkiwania pod adresem Złotopole 18b 

w obrębie terenu przynależnego do placu targowego nadmienić trzeba, iż zwolnienie dotyczyło 

kosztów wynajmu, do których nie jest zaliczany koszt zużycia  energii elektrycznej. Natomiast 

pracownicy Urzędu Gminy Lipno nadzorujący oraz odpowiedzialni za organizację i utrzymanie 

porządku w dni targowe na  przedmiotowym placu  stwierdzili w notatce z dnia 16.11.2012r., że 

Pan Bogusław Kiełkowski od dawna nie zajmuje się żadnymi czynnościami wskazanymi w 

aneksie do umowy tj. :  

- utrzymywaniem czystości całości obiektu i placu targowego, 

- sprawowaniem nadzoru nad garażami i mieniem tam zgromadzonym, 

- obsługą wagi towarowej, 



W zawartej notatce ponadto stwierdzono wielokrotność włamań i kradzieży w obrębie obiektu 

nad którym powierzono nadzór między innymi Panu Bogusławowi Kiełkowskiemu. W aktach 

sprawy znajdują się dokumenty potwierdzające prowadzone przez Policję postępowanie  

w sprawie kradzieży i włamań do obiektu nadzorowanego miedzy innymi przez Skarżącego. 

W kwestii opłaty za zużytą energię elektryczną Komisja nie znajduje uzasadnienia co do 

wątpliwości jej uiszczania, a co za tym idzie nie dopatrzyła się usprawiedliwienia dla zaniechania 

ponoszenia kosztów jej zużycia. Skarżący nie wyjaśnił dlaczego wcześniej,  tzn. do 2007 roku 

uiszczał opłaty z energię elektryczną, skoro w jego opinii od 2000 roku nie miał takiego 

obowiązku i dlaczego dokonuje ich nadal, choć nieregularnie. Wyjaśnienie organu dotyczące 

sposobu wyliczenia opłaty za zaległe zużycie energii elektrycznej znajduje się  

w aktach sprawy. 

W oparciu o analizę zgromadzonego materiału skargowego Komisja Gospodarki 

Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego dokonując oceny stawianych zarzutów 

będących przedmiotem skargi stwierdza, iż nie znajdują one uzasadnienia, ponieważ działania 

podejmowane w powyższej sprawie przez Wójta Gminy Lipno były właściwe, tym samym 

Komisja przychyliła się do wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Lipno w ww. 

korespondencji uznając je za zasadne. 

Wobec powyższego Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego nie 

dopatrzyła się uchybień w działaniach Wójta Gminy Lipno przeprowadzonych  

w przedmiocie złożonej skargi i w związku z tym uznaje skargę za bezzasadną. 

 

 

 

 

 

 

 

 


