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Stanowisko Rady Miasta Gniezna 

z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie ponownej skargi p. Janiny Ch.  

na działalność Prezydenta Miasta Gniezna 

 

 
W dniu 11 grudnia 2018 r. Pani Janina Ch. złożyła skargę na Prezydenta Miasta 

Gniezna do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie samowolnej wymiany ciepłomierza 

i wyższych  opłat za energię cieplną, który przekazał ją, zgodnie  

z właściwością, Radzie Miasta Gniezna w dniu 19 grudnia 2018 r.  

W dniu 30 stycznia 2019 r. Rada Miasta Gniezna uchwałą Nr IV/62/2019 zleciła 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zbadanie przedmiotowej skargi, wydłużając 

jednocześnie termin jej załatwienia do dnia 28 lutego 2019 r.   

W skardze Janina Ch. podnosiła zarzut bezprawnej wymiany licznika, bez jej zgody, 

pod jej nieobecność bez poinformowania o tym fakcie i w związku z tym rażąco 

zawyżonych rachunków za centralne ogrzewanie. Podkreślić należy, iż wnosząca 

skargę każdorazowo wskazuje na rok 2015 jako datę wymiany licznika zużytego ciepła, 

co faktycznie w tamtym czasie nie miało miejsca. Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji uznała skargę w sprawie wymiany ciepłomierza w całości za bezzasadną. 

Stanowisko to podzieliła Rada Miasta Gniezna podejmując w dniu 27 lutego 2019 r. 

uchwałę Nr V/80/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta 

Gniezna, również uznając ją za bezzasadną. 

W dniu 27 marca 2019 r. p. Janina Ch., złożyła skargę  do Ministerstwa Energii  

w sprawie nienależnych i zawyżonych opłat naliczonych w latach 2015-2017 za 

centralne ogrzewanie i energię cieplną wskutek, zdaniem skarżącej, samowolnego 

zdjęcia w 2014 r., pod jej nieobecność, licznika centralnego ogrzewania. 

Przedmiotowym pismem  ponownie wniosła skargę, nie wskazując żadnych nowych 

okoliczności istotnych dla sprawy. 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Rady Miasta Gniezna przekazał 

skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozważenia zasadności 

zastosowania art. 239 kpa. Komisja na swym posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 r.  

potwierdziła tożsamość zarzutów zawartych w skardze z dnia 27 marca 2019 r. i we 

wcześniejszej skardze z dnia 11 grudnia 2018 r. oraz brak nowych okoliczności  

w sprawie i zarekomendowała podtrzymanie poprzedniego stanowiska  

z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy. 
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Po ponownym przeanalizowaniu sprawy, na podstawie art. 239 kpa, Rada 

Miasta Gniezna postanowiła podtrzymać stanowisko wyrażone w uchwale  

Nr V/80/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. i dokonać stosownej adnotacji w aktach sprawy. 


