UCHWAŁA NR XXXVIII/270 /2009
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 30 grudnia 2009 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 art. 229 pkt. 3, art. 237 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (. Dz. U z 2000 r. Nr
98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana Waldemara Szydłowskiego na
działalność Burmistrza Książa Wlkp. Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1.Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 16 grudnia 2009 r. wniesioną przez
Pana Waldemara Szydłowskiego w przedmiocie bezczynności Burmistrza Książa Wlkp. w
załatwieniu pisma z dnia 9 listopada 2009 r. o podłączenie energii elektrycznej do działki
nr 16/11 w Konarzycach.
§ 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 XXXVIII/ 270 /2009 Rady Miejskiej W Książu Wlkp. z dnia 30
grudnia 2009 roku
Dnia 21 grudnia 2009 r. Pan Waldemar Szydłowski wniósł do Rady Miejskiej w
Książu Wlkp. skargę z dnia 16 grudnia 2009 r. na działalność Burmistrza Książa Wlkp.
Pan Waldemar Szydłowski wskazał , że wnosi skargę z uwagi na niezałatwienie przez
Burmistrza Książa Wlkp., Pana Teofila Marciniaka w terminie o którym mowa w art. 35
k.p.a. sprawy wniesionej do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. dnia 9.11.2009 r. pismem
z tej samej daty.
W powyższym piśmie z dnia 9.11.2009 r. Pan Waldemar Szydłowski żądał
natychmiastowego podłączenia przez Gminę energii elektrycznej do stanowiącej jego
własność działki nr 16/11 w Konarzycach. W uzasadnieniu swego żądania wskazał, że
odłączenie energii elektrycznej jest sprzeczne z decyzją Państwowego Inspektora
Budowlanego w Śremie o zgodności z prawem wybudowanego domu wraz z mediami.
Ponadto, że Burmistrz Książa Wlkp. poprzez powyższe odłączenie energii elektrycznej
uchylił decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 20.06.2000 r.
dotyczącą punktu zaopatrzenia jego posesji w energię elektryczną.
Powyższa skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że decyzja o odłączeniu dostarczania
przez Gminę energii elektrycznej do działki nr 16/11 w Konarzycach została podjęta ze
względu na fakt, że Gmina w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. Z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.) nie może świadczyć usług polegających na
zaopatrywaniu danej wspólnoty w energię elektryczną. Jest to uprawnienie przysługujące
wyłącznie przedsiębiorstwom energetycznym. Na nieprawidłowość w tym zakresie
wskazał Wojewoda Wielkopolski w skardze z dnia 10 grudnia 2008 r. do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
14.04.2008 r. nr XX/121/2008 w sprawie opłat za korzystanie z terenu, urządzeń oraz
usług świadczonych w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym w Jarosławkach. Na skutek
powyższej skargi Rada Miejska w Książu Wlkp. uchyliła w/w uchwałę.
Do czasu podjęcia decyzji o odłączeniu energia elektryczna była dostarczana do
działki Pana Waldemara Szydłowskiego w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Panem
Waldemarem Szydłowskim a Dyrektorem Centrum Kultury Książ Wlkp. Umowa z uwagi
na porządkowanie przez Gminę spraw związanych z gospodarką energetyczną zawarta
była na czas określony z nieprzekraczalnym terminem do dnia 31.10.2009 r. Odłączenie
energii elektrycznej wbrew twierdzeniom Pana Waldemara Szydłowskiego
nie
spowodowało uchylenia przez Burmistrza Książa Wlkp. decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu z dnia 30.06.2009 r., gdyż takie uchylenie jest możliwe tylko i
wyłącznie w oparciu o konkretne przepisy prawa materialnego i kodeksu postępowania
administracyjnego. Ponadto nie było sprzeczne z powołaną przez pana Waldemara
Szydłowskiego decyzją Państwowego Inspektora Budowlanego w Śremie o zgodności z
prawem wybudowania domu wraz z mediami , gdyż decyzja nie reguluje kwestii
sprzedaży energii elektrycznej.
O konieczności odstąpienia przez Gminę od dostarczania energii elektrycznej
powiadomiono Pana Waldemara Szydłowskiego już pismem z dnia 20 marca 2009 roku.
Pismo Pana Waldemara Szydłowskiego z dnia 9.11.2009 r. w istniejących
okolicznościach sprawy nie mogło więc w żaden sposób spowodować zmiany decyzji w
zakresie odstąpienia przez Gminę od dostarczania energii elektrycznej do działki nr 16/11
w Konarzycach.

Pismo to nie podlegało załatwieniu w trybie przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego, a więc nie podlegało w zakresie udzielenia odpowiedzi terminom
określonym w art. 35 k.p.a.
Kodeks postępowania administracyjnego reguluje ogólne postępowanie
administracyjne (art.1 pkt 1 i 2), postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o
właściwość między organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu
terytorialnego, między innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, o
których mowa w pkt 2 (art. 1 pkt 3), postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń
(art. 1 pkt 4), postępowanie w sprawach skarg i wniosków (art. 2) oraz – w wąskim
zakresie postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 180- 181).
Żądanie dostarczania energii elektrycznej nie wchodziło więc w zakres materii
uregulowanej przepisami kpa , gdyż w istocie jego realizacja sprowadzałaby się do
zawarcia
umowy
cywilnoprawnej,
a
nie
do
uregulowania
stosunku
administracyjnoprawnego.
Pismo Pana Waldemara Szydłowskiego z dnia 9.11.2009 r. należało traktować
zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego jako skierowaną do Gminy ofertę zawarcia
określonej umowy. Brak odpowiedzi na tę ofertę w terminie czternastu dni od dnia jej
złożenia w myśl art. 66 § 2 Kodeksu Cywilnego oznaczało jej nieprzyjęcie.
Należy nadmienić, iż pismo Pana Waldemara Szydłowskiego nie było jedynym w
zakresie żądania dalszego dostarczania energii elektrycznej przez Gminę. Wpłynęły
również pisma od innych osób. W takim stanie rzeczy, pismami z dnia 23.12.2009 r.
ponownie wyjaśniono w/w osobom powody odstąpienia przez Gminę od dostarczenia do
ich domków rekreacyjnych energii elektrycznej.
Odpowiedzi zostały wysłane w dniu 23.12.2009 r.
Z tych względów skargę należało uznać za bezzasadną.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

