
                                                   UCHWAŁA NR XXV/165/2008
                                           RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                       z dnia  03 listopada  2008 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp. . 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym 
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz z art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z 
dnia 14  czerwca  1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r.  Nr 98, 
poz. 1071 ze zm.),  po rozpatrzeniu skargi Społecznej Rady Ośrodka Wypoczynkowego 
Jarosławki na działalność Burmistrza Książa Wlkp.  Rada   Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co 
następuje:

§ 1.  Uznaje się  za bezzasadną skargę Społecznej Rady Ośrodka 
Wypoczynkowego Jarosławki, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. dnia 01 
października 2008 roku,  na działalność Burmistrza Książa Wlkp. w przedmiocie zasadności 
wysokości opłat za 1 m² gruntu na terenie Lasów Państwowych i Urzędu Miejskiego w Książu 
Wlkp. oraz prawidłowości umów i naliczania opłat za korzystanie z terenu i urządzeń ośrodka.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o 
sposobie załatwienia skargi. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

            /-/  Paweł Walkowiak



                                                      Uzasadnienie 
do Uchwały  Nr XXV/165 /2008 r. Rady Miejskiej  w Książu Wlkp. z dnia 03 listopada
2008 roku.

         Pismem z dnia 25 września 2008 r.  - doręczonym dnia 1.10.2008 r. - Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Poznaniu działając na podstawie art. 229 pkt  3 k.p.a. przekazała wg 
właściwości Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. pismo Społecznej Rady 
Ośrodka Wypoczynkowego Jarosławki ,która zwróciła się o interwencję w Urzędzie  Miejskim 
w Książu Wlkp. ,, odnośnie zasadności wysokości opłat za 1 m2 gruntu na terenie Lasów 
Państwowych i Urzędu Miasta i Gminy, które zostały podwyższone o ponad 100 % oraz 
prawidłowości umów i naliczania opłat za korzystanie z terenu i urządzeń Ośrodka ''.
        Powołane  wyżej pismo Społecznej Rady Ośrodka Wypoczynkowego Jarosławki zgodnie 
ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zostało uznane za skargę na 
działalność Burmistrza Książa Wlkp. 
        W myśl  art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub 
nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy   albo przez ich  pracowników, 
naruszenie praworządności lub  interesów skarżących , a także przewlekłe lub biurokratyczne 
załatwianie spraw. 
        Zgodnie z  art. 229 pkt 3 k.p.a. skargę na działalność Burmistrza rozpatruje Rada Gminy. 
W takim stanie rzeczy Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. pismem z dnia 
2.10.2008r. zwrócił się do Burmistrza Książa Wlkp. o udostępnienie dokumentów dotyczących 
przedmiotu skargi oraz ustosunkowanie sie do zgłoszonych zarzutów i to w terminie do dnia 
15 października 2008 r.  W zakreślonym terminie (pismem z dnia 15 października 2008 r.) 
Burmistrz Książa Wlkp. przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
wyjaśnienia dotyczące przedmiotu skargi wraz z żądanymi dokumentami. 
        Na podstawie   powyższych  wyjaśnień oraz przedłożonych dokumentów ustalono 
następujący stan faktyczny sprawy  : 
          Miejsko-Gminny  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Książu  Wlkp.  został  powołany 
Zarządzeniem Nr 3/82 Naczelnika Miasta  i  Gminy w Książu Wlkp.  z  dnia 14.04.1982 r.  w 
sprawie powołania Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu  Rekreacji w Książu Wlkp.. Do zadań 
Ośrodka należało m.in. administrowanie bazą sportowo-rekreacyjną  w Książu Wlkp.  w tym 
Ośrodkiem  Wypoczynkowym  w  Jarosławkach.  Powyższy  Ośrodek  Wypoczynkowy  został 
przekazany Urzędowi Miasta i Gminy w Książu Wlkp. protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 
15.04.1982r. przez Oddział Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Śremie. Przekazanie 
nastąpiło z uwagi  na fakt likwidacji Zarządzeniem Nr 18/82  Wojewody Poznańskiego z dnia 
25.03.1982r. Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
        Uchwałą Nr XV/88/92 Rady Miasta i Gminy w Książu Wlkp. z dnia 10 listopada 1992r. 
zatwierdzono statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Książu Wlkp.
     Uchwałą  Nr XLI/244/2006 Rady Miejskiej  w Książu Wlkp.  z  dnia  26 czerwca 2006r. 
zlikwidowano z dniem 31 grudnia 2006 r. zakład budżetowy Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Książu Wlkp.
         Z dniem 1 stycznia 2007 roku zadania z zakresu wypoczynku,  turystyki  i  rekreacji 
przekazano  Uchwałą Nr XLI/245/2006 Rady Miejskiej  w Książu Wlkp.  z  dnia 26 czerwca 
2006r.  do realizacji gminnej instytucji kultury – Centrum Kultury  Książ Wlkp.  Porozumieniem 
o administrowaniu nieruchomością z dnia 1 marca 2007 roku Gmina Książ Wlkp. powierzyła 
Centrum  Kultury  Książ Wlkp. administrację  nieruchomością  obejmującą   Ośrodek 
Wypoczynkowy  w  Jarosławkach.  Za   korzystanie  z  terenów  Ośrodka  Wypoczynkowego  w 
Jarosławkach oraz urządzeń infrastruktury są  pobierane opłaty ustalane w oparciu o poniesione 
koszty funkcjonowania Ośrodka w latach poprzednich i planowane koszty w roku bieżącym. 
Wysokość opłat do roku 2007 ustalał Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 



w Książu Wlkp.,  a  od roku 2007 ustalana jest  na podstawie wytycznych  Rady Miejskiej  w 
Książu  Wlkp.  podjętych  w  drodze  uchwały  na  podstawie   kalkulacji  sporządzanej   przez 
Dyrektora Centrum Kultury  Książ Wlkp. Opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń Ośrodka w 
roku  2006  były  takie  same  jak  w  poprzednich  latach   (kalkulowane  opłaty  za  2004r.  ) 
wprowadzono jedynie zaliczkę na poczet zużycia wody.
        W latach 2007 i 2008 wysokość opłat  została ustalona na podstawie w/w kalkulacji
oraz  zgodnie  z  wytycznymi  określonymi  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Książu  Wlkp.  Nr 
X/53/2007  z  dnia  14  maja  2007r.  oraz  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Książu  Wlkp.  Nr 
XX/121/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. 
    Powyższe uchwały w myśl obowiązujących przepisów art. 85 i 86 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) podlegały w 
zakresie zgodności z prawem kontroli Wojewody Wielkopolskiego, który nie stwierdził w w/w 
uchwałach żadnych uchybień.
      Przy  ustalaniu  wysokości  opłat  brano  pod  uwagę  postanowienie  Naczelnika  Urzędu 
Skarbowego  w  Śremie  z  dnia  11.09.2007  r.   nakazujące  opodatkowanie  podatkiem  VAT 
działalności Centrum Kultury Książ Wlkp. w zakresie dotyczącym administrowania Ośrodkiem 
Wypoczynkowym Jarosławki.    
W tak ustalonym stanie faktycznym sprawy należy stwierdzić co następuje : 
     W porównaniu do roku 2006 w następnych  latach zasadniczej  zmianie  uległa struktura 
naliczanych  opłat  zgodnie  z  podjętymi  w/w  uchwałami  oraz  zawartymi  umowami  z 
użytkownikami. 
Zwiększeniu uległa stawka opłaty za 1 m2 gruntu. Wzrost ten spowodowany był szczególnie 
przez :                     
1.konieczność wykonania inwestycji sugerowanych  wielokrotnie przez właścicieli domków
   letniskowych oraz członków Społecznej Rady Ośrodka -  propozycje zmian organizacyjnych i
   inwestycyjnych zostały wzięte pod uwagę  i  stopniowo są realizowane, między innymi: 
   a) zmiana kalkulacji w zakresie opłat ( brak płatności za ratownika, pracownika      
           gospodarczego, utrzymanie kąpieliska i oświetlenie ośrodka), 

b) utworzenie sezonowego posterunku policji,
c) utwardzenie nawierzchni drogi poprzez ułożenie betonowych płyt,
d) modernizacja instalacji elektrycznej  i oświetlenia,

    2. wzrost czynszu  za dzierżawienie  przez Gminę  gruntów leśnych stanowiących    własność   
       Nadleśnictwa Piaski,
   3.wzrost wywozu odpadów komunalnych o 76,18% w stosunku do 2007 roku, co spowodowało  
      wzrost opłaty  za wywóz nieczystości stałych o 71,20%,
   4.konieczność  opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z postanowieniem Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Śremie z dnia 11.09.2007 r. działalności prowadzonej przez Centrum Kultury 
Książ  Wlkp.  dotyczącej  administrowania  Ośrodkiem  w  Jarosławkach.  Postanowienie 
zobowiązało Centrum Kultury Książ Wlkp. do uiszczania podatku VAT za rok 2007 i 2008 w 
kwocie 27.915,28zł.

   5.konieczność  uwzględnienia  w  2008  r.  podatku  VAT  w  opłatach  wnoszonych  przez 
użytkowników  Ośrodka.

        Stawki za jeden metr kwadratowy gruntów (dot. domków letniskowych) na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego w Jarosławkach do roku 2007 włącznie, były zróżnicowane i wynosiły:
- na gruntach, które stanowią własność Gminy Książ Wlkp. – 4.50zł. 
- na gruntach, które  dzierżawione są przez Urząd Miejski od Nadleśnictwa Piaski – 6,00zł 
       Od roku 2008 stawka za jeden metr kwadratowy gruntu (dot. domków letniskowych) na 
terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach została ujednolicona i wynosi:
-  na gruntach, które stanowią własność Gminy Książ Wlkp.- 10,98zł brutto, (9,00zł + 22%VAT)



-  na gruntach, które dzierżawione są przez Urząd Miejski od Nadleśnictwa Piaski 10,98zł brutto
   (9,00zł + 22%VAT).
Podwyżka w stosunku do gruntów, które dzierżawione są przez Urząd Miejski od Nadleśnictwa 
Piaski wynosi  83% - wzrost  ten dotyczy 96 właścicieli  domków letniskowych.  Podwyżka w 
stosunku do gruntów,  które stanowią własność Gminy Książ Wlkp. wynosi 144% – wzrost ten 
dotyczy 14 właścicieli domków letniskowych. 
    
   Analiza opłat za korzystanie z terenu i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym w Jarosławkach 
wskazuje, że po ogólnym oszacowaniu wszystkich kosztów i przychodów nie są one zawyżone, 
a odzwierciedleniem tych opłat są wykonane zmiany oraz inwestycje , które  w latach 2007 i 
2008 razem wynosiły 92.010,03zł

   Właściciele domków letniskowych w Ośrodku w Jarosławkach korzystają z terenu i urządzeń 
Ośrodka   na podstawie umów zawieranych z Gminą Książ Wlkp. Umowy określają wzajemne 
prawa i obowiązki stron w tym przedmiocie. W szczególności określają jakie opłaty i w jakich 
terminach winni użytkownicy na rzecz Gminy uiścić. Umowy przygotowane zostały zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności w oparciu o kodeks cywilny.
         Rada Miejska w Książu Wlkp. po szczegółowej analizie wyjaśnień przedłożonych przez 
Burmistrza Książa Wlkp. oraz załączonych dokumentów dotyczących funkcjonowania Ośrodka 
Wypoczynkowego  Jarosławki,  jego  administrowania  przez  Centrum  Kultury  Książ  Wlkp.  a 
także  zasad i trybu ustalania opłat za korzystanie z urządzeń i infrastruktury Ośrodka  oraz 
zawierania w tym zakresie umów nie znalazła podstaw zarówno prawnych jak i faktycznych do 
ich kwestionowania. Ośrodek funkcjonuje oraz jest administrowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  prawa  ,  tak  też  ustalane  są  opłaty  za  korzystanie  z  terenu  i  urządzeń  Ośrodka. 
Burmistrz  Książa  Wlkp.  występując  z  inicjatywą  uchwałodawczą  w  zakresie  ustalenia 
wysokości opłat działa w oparciu o przepis art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz przepis § 58 
ust. 1 Statutu Gminy . Powołane wyżej przepisy ustawy o samorządzie gminnym nakładają na 
Burmistrza  obowiązek  wykonywania  zadań  gminy  nałożonych  przepisami  prawa  oraz 
wykonywania uchwał rady gminy i przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.  Z kolei 
przepis Statutu Gminy Książ Wlkp. wyposaża Burmistrza  w inicjatywę uchwałodawczą. Skoro 
zaś  do  obowiązkowych zadań gminy określonych  przepisem art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy należy 
zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kultury fizycznej  ,  terenów 
rekreacyjnych i sportowych, to Burmistrz był zobowiązany do zainicjowania  koniecznych w 
tym przedmiocie  działań.  Z  kolei   podjęcie  przez  Radę  Miejską   w/w  uchwał  obligowało 
Burmistrza do ich wykonania poprzez zawarcie stosownych umów z użytkownikami Ośrodka. 
Podkreślenia  wymaga  ,że zaproponowane stawki  opłat  były  udokumentowane i   wynikały z 
właściwych kalkulacji kosztów. Miały zapewnić pokrycie kosztów działania oraz dalszy rozwój 
Ośrodka  Wypoczynkowego  Jarosławki,  co  też  miało  miejsce.  Istotnym jest  ,że  w umowach 
zastosowano  stawki  opłat  zgodnie  z  uchwalonymi  przez  Radę  Miejska  w  Książu  Wlkp. 
wytycznymi.   Podkreślenia  wymaga  również,  iż  legalność  tych  opłat  podlegała  nadzorowi 
Wojewody  Wielkopolskiego,  który  ich  nie  zakwestionował.  Wreszcie  wskazać  należy,  że 
Centrum Kultury Książ Wlkp. jako administrator Ośrodka nie otrzymuje z budżetu Gminy na 
swoją działalność żadnej dotacji i musi  utrzymać sie z tego co samo wypracuje.
      Z powyższych przyczyn należało działania Burmistrza Książa Wlkp. w zakresie objętym 
skargą uznać za całkowicie zgodne  z prawem ,a skargę po jej rozpatrzeniu w trybie art. 229 
pkt 3 k.p.a w zw. z  art. 227 k.p.a. za bezzasadną.
                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                       w Książu Wlkp

                                /-/  Paweł Walkowiak


