
UCHWAŁA Nr xxxvv234 12014

Rady Gminy Gózd
z dnia 18 .06. 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Aliny Dziocha.

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

gminnym (tekstjednolity: Dz.U z20I3r',poz.594 zezm. )wzwiąpku zart.229 pkt.3

zdnia14czerwca 1960r.-Kodeksupostępowaniaadministracyjnego (tj.Dz.U.z2013r.,poz.

Ż67 ze. zm')

Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

$ 1.

Po rozpatrzeniu skargi złożonej ptzez Panią Alinę Dziocha , 
'w przedmiocie zwrofu nadpłaĘ

za kanalizację w kwocie 500 zł., po zapozruaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Gozd w sprawie zatztrtów postawionych w skardze, Rada Gminy Gózdunlaje
skargę za bezzasadną z vrycTyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załączrtik do

niniejszej uchwĄ. 1

$2

Wykonanie uchwĄ powierza się Przewodniczącemv Rady, zobowią.zując go do
przygotowania odpowiedzi i przesłania skarzącemu uwierzytelnionej kopii uchwaĘ wraz
z załącmlkjem.

$3

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENTE

W dniu 09 kwietnia 2014 roku Starostwo Powiatowe w Radomiu przekazało wedfug

właściwości, zgodnie z art.Ż31 ustawy z dnia L4.06.I960r. KPA( t.1. Dz. U" z 20L3r, Poz'

267) ,skargę Pani Aliny Dziochaw przedmiocie zwrofu nadpłaĘ zakanalizaĄę'

W postępowaniu wyjaśniającymrczpatrzono skargę, zebrano informacje o rwiązanych

z povry Ższąsprawą czynno ścia ch or az odebrano wyj aśnienie od Wój ta Gminy'

Umowa na partycypowanie w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Małęczyn ul. Lubelska 6Ż została sporządzona w dniu 12.09.Ż0I3r. z Panem Mirosławem

Dziocha na kwotę 1800 zł. Ww zgodnie z Umowąz dnia 28.09.2001 r. wpłacił 200 ń na

poczet budowy katalizacji sanitarnej. W dniu a6J2.Ż0l3r. został spisany Aneks Nr 1 do

Umowy z dnia I2.0g.20I3r' na lovotę IŻ00 Zł oraz w dniu 28.03 .2al4r. spisano Aneks Nr 2

na kwotę 1000 zł.

Po podpisaniu Aneksu Nr 2 została zwrócona Panu Mirosławowi Dziocha na konto wskazane

w piśmie kwota wys. 500 zł w dniu a7.04.Ż0I4r'

Po zapoznaniu się i przeana\izowaniu całości dokumentacji Komisja Rewizyjna sfwierdza, ze

zaranty podnoszone w wyżej wymienionej skardze nie zrajdują potwierdzenia- w: stanie

faktycznym Z Ęch teŻ prrycryn nie ma podstaw i dowodów, które uzasadniałyby uŻnanie

skargi zazasaóną'

Dlatego zdecydowano jak w treści uchwĄ'
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