Nie muszą zwracać dotacji. Racja po stronie przedsiębiorcy
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Punkt przedszkolny w Miedniewicach. Fotografia jest obrazem poglądowym. (fot. Mariusz Jaworski)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach uchyliło zaskarżoną decyzję w
sprawie zwrotu dotacji gminie Skierniewice za prowadzenie punktu przedszkolnego w
Miedniewicach za rok 2016. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez
urząd gminy.
W uzasadnieniu czytamy, że wójt gminy Skierniewice określił zwrot dotacji na prowadzenie
niepublicznego punktu przedszkolnego w Miedniewicach na kwotę blisko 316 tys. złotych.
– Mogę potwierdzić, że decyzja, dotycząca 2016 roku została uchylona, a odpowiednie strony
otrzymały sprawę do ponownego rozpatrzenia – mówi Paweł Majcher, prezes Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.
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Decyzję skomentowali sami zainteresowani, którzy nie ukrywają żalu, że cała sprawa została
przeprowadzona w taki sposób.
Zwrot tej dotacji uważam za niezasadny. Przecież wszyscy wiemy, że przedszkole istniało. Są na to
dowody, a do dziś spotykam się ludźmi, którzy byli zadowoleni z prowadzenia naszej działalności.
Szkoda mi mojej żony, która oddała w to całe swoje serce, a teraz musi przeżywać takie chwile.
Przedsiębiorcy, prowadzący punkt przedszkolny w Miedniewicach w latach 2015-19.
Decyzja nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Każda ze stron ma możliwość
wniesienia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Przypomnijmy, że w tym roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach uchyliło także
decyzje za 2015 rok. Powodem było przedawnienie. Gmina Skierniewice zamierza skontrolować
wszystkie lata działalności. Pozostały lata: 2017-19.

Czesław Pytlewski, wójt gminy Skierniewice komentuje całą sprawę:
Na ten moment Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie przekazało nam akt sprawy. Mamy
tylko decyzję nakazującą ponownie rozpatrzyć tę sprawę. Kolegium w swojej decyzji podnosi,
że zarzutu o braku podstaw do przeprowadzenia postepowania administracyjnego z powodu
braku uprzedniej kontroli nie można uznać za uzasadniony oraz że podziela argumentację
Wójta przedstawioną w decyzji. Wójt Gminy na nowo przeprowadzi postępowanie
administracyjne zgodnie z decyzją kolegium, które nakazuje m. in. rozważyć celowość
podjęcia dodatkowych czynności. Co dla nas bardzo istotne kolegium nie podważyło
zasadności prowadzenia tego postępowania ani tym bardziej prawidłowości jego
przeprowadzenia. Dziwi mnie taka decyzja SKO, ponieważ nie wskazuje ona konkretnych
uchybień z naszej strony w prowadzeniu tego postepowania a jedynie sugeruje, że można
było wykonać więcej żeby zdobyć dokumenty, których do urzędu na kilkukrotnie kierowane
wezwania nie złożyła strona.
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