UCHWAŁA NR XXVI/212/2020
RADY GMINY KRAMSK
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Rada Gminy Kramsk u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Postanawia się uznać skargę złożoną w dniu 8 grudnia 2020 r. na Wójta Gminy Kramsk,
w przedmiocie realizacji projektu pn. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalacje systemów energii
odnawialnej dla gospodarstw domowych”, za bezzasadną.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kramsk do
o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały.

powiadomienia

skarżącego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Lidźbiński
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXVI/212/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.
W dniu 08.12.2020 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Kramsk wpłynęło pismo Pana Pawła S.,
zwanego dalej Skarżącym. Przedmiotem skargi jest brak informacji dotyczących projektu pn. „Wsparcie
OZE w Gminie Kramsk poprzez instalacje systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”,
o które wielokrotnie pytał Skarżący Wójta Gminy Kramsk.
Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na
działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada gminy. Mając na względzie powyższe Rada Gminy
Kramsk przystąpiła do rozpoznania przedmiotowej skargi. Przewodniczący Rady Gminy przyjął skargę
i nadał jej bieg, poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego polegającego na dokładnym
zbadaniu zarzutów przedstawionych w skardze oraz otrzymania stanowiska Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, co do jej zasadności.
Podniesione w skardze zarzuty związane są z realizacją przez Gminę Kramsk projektu pn. „Wsparcie
OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”
który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia,
Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie
energii z odnawialnych źródeł energii, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-300117/17-00 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego.
Skarżący zarzucił w skardze brak podania do publicznej wiadomości projektu umowy,
nie poinformowanie skarżącego o zakwalifikowaniu jego osoby do udziału w projekcie oraz brak
poinformowania o kosztach jakie będzie musiał ponieść w związku z udziałem w projekcie, dodatkowo
podkreślając opieszałość w prowadzeniu niniejszego projektu.
W ocenie Rady Gminy Kramsk podejmowane przez Wójta Gminy Kramsk czynności w sprawie będącej
przedmiotem skargi, należy uznać za poprawne z przyczyn wskazanych w dalszej części uzasadnienia.
W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że podjęta przez Gminę decyzja o realizacji projektu pn.
„Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych” jest następstwem złożonego w 2017 roku wniosku o dofinansowanie w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Załącznikami do wniosku były deklaracje uczestnictwa
mieszkańców do udziału w projekcie, prawo do dysponowania nieruchomością oraz dokumentacja
techniczna poszczególnych instalacji, w tym Skarżącego. Udział w projekcie miał charakter całkowicie
dobrowolny.
Podpisanie umów o dofinansowanie na realizację projektu w czasie trwania pandemii spowodowała, iż
weryfikacja listy 262 uczestników projektu z 2017 roku zatwierdzonej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego prowadzona była telefonicznie. Podczas rozmowy mieszkaniec był
informowany o podjęciu przez Gminę decyzji o realizacji projektu, planowanym w roku 2021 wyłonieniu
Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej oraz o przypisanej mu mocy instalacji.
Podkreślenia wymaga fakt, iż Skarżący jest uczestnikiem ww. projektu od 2017, co poświadczył
w deklaracji chęci udziału w projekcie. Niezasadnym staje się więc zarzut, iż Skarżący nie zna zasad
udziału w projekcie. W piśmie z 5 listopada 2020 r. Gmina Kramsk poinformowała wszystkich uczestników
projektu o konieczności aktualizacji dokumentacji technicznej wynikającej z postępu technologicznego,
przy podtrzymaniu w mocy pozostałych warunków – w tym przyznanej w 2017 mocy instalacji, prawa do
dysponowania nieruchomością do realizacji projektu i złożonej deklaracji chęci udziału w projekcie.
W zakresie zarzutu nieudostępnienia projektu umowy Wójt wyjaśnił, iż skarżący już od 2017 roku
zdawał sobie sprawę z praw i obowiązków stron oraz założeń prawnych, organizacyjnych i finansowych
realizacji Projektu, ponieważ potwierdził je w złożonym dokumencie ,,Prawo do dysponowania
nieruchomością’’ z dnia 31 sierpnia 2017 r. Dokument ten stanowił załącznik do Regulaminu uczestnictwa
w projekcie w 2017 roku, który to Skarżący akceptował i do dnia dzisiejszego od ww. warunków
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nie odstąpił.
Brak podania do publicznej wiadomości udzielenia informacji o planowanym koszcie inwestycji wynika
z planowanego przez Gminę postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia Wykonawcy
planowanych instalacji fotowoltaicznych w 2021 r. Ujawnienie tego rodzaju informacji przed
rozstrzygnięciem przetargu zakłóciłoby jego prawidłowy przebieg i mogłoby wpływać na wysokość
przedstawionych ofert przez potencjalnych wykonawców. Warte ponownego podkreślenia jest, co uwypuklił
organ wykonawczy Gminy, iż udział w projekcie jest dobrowolny i nie nakłada na mieszkańca obowiązku
udziału, w tym ponoszenia kosztów. Żaden z mieszkańców nie wyrażał negatywnych opinii o powyższym
projekcie, co więcej jego realizacja spotkała się z pozytywnym przyjęciem mieszkańców i ich dużym
zainteresowaniem, co potwierdza liczba złożonych wniosków.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kramsk w oparciu o analizę dostępnych dokumentów,
przedłożonych przez Kierownika Referatu oraz udzielonych wyjaśnień, uznała że działania Wójta Gminy
Kramsk w zakresie informowania uczestników i realizacji projektu jest poprawna i nie wymaga działań
nadzorczych czy kontrolnych.
Z uwagi zatem na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy
Kramsk uznaje skargę za bezzasadną.
Wójt Gminy Kramsk
Andrzej Nowak
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