
UCHWAŁA NR LV/362/2023 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku z dnia 5 grudnia 2022 r. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 241, art. 243, art. 244 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000,  2185, oraz 1855 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się zgodnie z właściwością do Wójta Gminy Łysomice wniosek z 5 grudnia 2022 r. 
dotyczący wyjaśnienia przyczyn nieprzystąpienia Gminy Łysomice do Programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łysomice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Uzasadnienie 

6 grudnia 2022 r. do Rady Gminy Łysomice wpłynął wniosek osoby fizycznej z dnia 5 grudnia 2022 r. 
dotyczący wyjaśnienia przyczyn nieprzystąpienia Gminy Łysomice do Programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice przekazał pismo do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Łysomice celem zbadania wniosku i przygotowania projektu uchwały Rady rozstrzygającego zasadność 
wniosku. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 r. 
poz. 40) w zw. z art. 241, art. 243, art. 244 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185, oraz 1855) rada gminy rozpatruje wnioski składane przez 
obywateli. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2023 r. zapoznała się z pismem 
i ustaliła, że wniosek dotyczy wyjaśnienia powodów, dla których Gmina Łysomice nie zdecydowała się na 
przystąpienie do programu „Cieple Mieszkanie”. 

Konstrukcja prawna Programu przewiduje udostępnianie środków finansowych przez NFOŚiGW 
wojewódzkim oddziałom funduszu z przeznaczeniem na udzielanie dotacji gminom jako beneficjentom 
Programu. Końcowymi odbiorcami Programu są osoby fizyczne spełniające jego kryteria i wymagania. Środki 
z udzielanych dotacji dla gminy przez WFOŚiGW, na podstawie artykułu 411 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia Prawo ochrony środowiska stanowią dochód gminy zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina ze środków swojego budżetu 
udziela beneficjentom Programu tj. osobom fizycznym bezzwrotnego dofinansowania zgodnie z przepisami m. 
in. ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ponadto należy wskazać na przepisy art. 11a ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 i art. 30 powołanej ustawy 
o samorządzie gminnym, z których wynika, że organami Gminy Łysomice jest Rada Gminy i Wójt. Rada 
Gminy jest organem stanowiącym, a Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone 
przepisami prawa, w tym do zadań Wójta należy m. in. w szczególności przygotowywanie projektów uchwał 
i wykonywanie budżetu. 

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za prawidłową gospodarkę finansową gminy 
odpowiada wójt, natomiast art. 60 ust. 2 pkt 4 tejże ustawy jednoznacznie wskazuje, że wójtowi przysługuje 
wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy. 

Na tej podstawie Rada Gminy Łysomice uznaje, że nie jest właściwa do rozpatrzenia wniosku z dnia 
5 grudnia 2022 r. dotyczącego wyjaśnienia przyczyn nieprzystąpienia Gminy Łysomice do Programu „Ciepłe 
Mieszkanie” i przekazuje wniosek zgodnie z właściwością do Wójta Gminy Łysomice. 

Jednocześnie Rada Gminy Łysomice rekomenduje Wójtowi Gminy Łysomice przystąpienie do Programu 
„Ciepłe Mieszkanie” niezależnie od potencjalnej liczby jego odbiorców. 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 246 § 1 w związku z art. 229 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo złożenia 
skargi do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. 
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Urząd Gminy Łysomice Numer załącznika  
Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 
Tel. +48 566783222 
www.lysomice.pl 

Operatorem systemu był Weronika Melkowska. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

 
 
Uchwała  numer LV/362/2023 “Podjęcie uchwały w sprawie 
przekazania  zgodnie z właściwością wniosku  z dnia 5 grudnia 2022 r.  
- projekt uchwały  Nr LV/362/2023” została podjęta następującą 
proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 24.01.2023 15:34:47 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Marian Błaszkiewicz     BRAK 
2. Krzysztof Borowiec       
3. Marcin Chojna       
4. Denis Dembek       
5. Kazimierz Kamiński       
6. Czesław Karasiewicz       
7. Robert Kożuchowski       
8. Artur Lubomski       
9. Paulina Opałka-Wiśniewska       

10. Krystian Polak       
11. Piotr Pyrek       
12. Roman Wojda       
13. Tomasz Sielczak       
14. Anna Zmarzły       

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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