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Uchwała Nr XII/54/2017 
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego  

„Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie 
z dnia 26 stycznia 2017r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Związku Gmin  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 69 ust. 1 i 3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016, poz. 446), art. 229 pkt 3 
Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z § 13 pkt 12 Statutu 
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" 
Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego" Czyste 
Środowisko" z siedzibą w Ostródzie uchwala, co następuje: 

 

§ 1.Uznaje się za niezasadną skargę Pana Waldemara Nowakowskiego z dnia 13 
grudnia 2016r. skierowaną do Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie  przekazaną 
do rozpoznania Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego 
„Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie w kwestii zadłużenia, które wynikło                
z dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin 
wielodzietnych.  Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie do 
poinformowania stron o sposobie załatwienia skargi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały XII/54/2017 
Zgromadzenia Związku Gmin  

z dnia 26 stycznia 2017r. 

 
UZASADNIENIE 

 
W nawiązaniu do złożonej skargi Pana Waldemara Nowakowskiego z dnia 13 grudnia 2016r. 

skierowaną do Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie na działanie Związku Gmin ( data wpływu 

do Związku 02 stycznia 2017r. ). Skarga, o której mowa, dotyczy zadłużenia, które wynikło                    

z dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,                  

na których zamieszkują mieszkańcy. Pan Waldemar Nowakowski złożył wniosek o przyznanie 

dopłaty w dniu 25 listopada 2013r. do Urzędu Gminy w Nowym Mieście Lubawskim                                

( do Związku Gmin wpłynął w grudniu 2013r. ). W dniu 31 stycznia 2014r. została wystawiona 

decyzja o nr GO.7000.629.2014 na dopłatę w wysokości 7 zł /m-c na okres od 01 stycznia 

2014r. do 31 grudnia 2014r. Dopłata przysługuje na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie 

zamieszkującej na nieruchomości uwzględnione w złożonej deklaracji. Pan Waldemar 

Nowakowski pomniejszył kwotę do zapłaty o 7 zł od stycznia 2014r. do czerwca 2015r. 

Jednocześnie informujemy, że dopłata na dziecko zgodnie z decyzją obowiązywała do grudnia 

2014r., przez okres 12 miesięcy i podlegała zarachowaniu na poczet wymaganej opłaty. Drugi 

wniosek o dopłatę do Związku Gmin nie wpłynął.  W związku z tym powstało zadłużenie                       

w wysokości 50 zł plus koszty upomnienia 11,60 zł, łącznie 61,60 zł. W wyniku rozmowy 

telefonicznej Pan Waldemar Nowakowski zgodził się na zapłatę zadłużenia w wysokości 50 zł 

bez kosztów upomnienia, ponieważ nie uzyskał odpowiedzi na złożoną reklamację. Pomimo tego 

w dniu 16 grudnia 2016r. dokonał wpłaty zadłużenia wg wystawionego upomnienia Wup/169/16 

z dnia 29 września 2016r. w wysokości 61,60 zł.     

 
 
 
 


