
UCHWAŁA NR X/95/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi p. I.M. na działalność Burmistrza Sośnicowic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Rada Miejska w Sośnicowicach  uchwala:

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Pani I.M. z dnia 10 czerwca 2019 r. na działalność Burmistrza 
Sośnicowic w związku nieprawidłowym funkcjonowaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni 
ścieków w Tworogu Małym.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sośnicowicach do poinformowania skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2019 r. do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sośnicowicach wpłynęła skarga

na opieszałość działań Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach – Burmistrza Sośnicowic, w sprawie

nieprawidłowego działania przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Tworóg Mały.

W ramach postępowania wyjaśniającego celem prawidłowej kwalifikacji skargi dokonano jej oceny w

świetle przepisów art. 222 i art. 223 i art. 227 K.p.a. Komisja Skarg i Wniosków zbadała przedstawione w

skardze zarzuty, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Skarżącego i Burmistrza Sośnicowic, a także ze

zgromadzonymi dokumentami w sprawie, celem wypracowania stanowiska.

Z dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego Sośnicowice wynika, że wszystkie wnioski w

zakresie nieprawidłowosci w funkcjonowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków (dalej POŚ) kierowane

przez mieszkańców Tworogu Małego do Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach , a także do Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Sośnicowicach – zarządcy POŚ, zostały skierowane do Wykonawcy POŚ, który

zgodnie z umową udzielił na swoje dzieło 60 miesięcznej gwarancji. W związku ze stwierdzeniem przez

Wykonawcę, iż nieprawidłowości w działaniu POŚ kierowane do niego są skutkiem nieprawidłowego

użytkowania POŚ przez mieszkańców, zgłaszane usterki – wady nie podlegaja gwarancji. W odniesieniu do

stawianych wniosków przez Wykonawcę Gmina Sośnicowice zleciła wykonanie ekspertyzy w niniejszym

zakresie. Z ekspertyzy tej wynika, iż nieprawidłowości w funkcjonowaniu POŚ nie mogą być jednoznacznie

uznane za nieprawidłowe użytkowanie POŚ. W związku z powyższym ponownie wezwano Wykonawcę do

usunięcia wady polegającej na nieprawidłowości funkcjonowania POŚ. W zwiazku z podtrzymaniem przez

Wykonawcę swego stanowiska oraz dalszych skarg mieszkańców, a także brakiem efektu ekologicznego,

władze Gminy stwierdziły, iż konieczne jest zweryfikowanie wszystkich wykonanych POŚ pod wzgledem

prawidłowości przyjętej technologii przez producenta, prawidłowości wykonania oraz przyjętych rozwiązań

przez projektanta, oraz poprawnosci wykonania prac w terenie. W związku z powyższym wystosowano

zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej ekspertyzy do Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii

Środowiska i Energetyki Wydział Biotechnologii Środowiskowej.

Biorąc pod uwagę powyższe uznaje się skargę w niniejszej sprawie za nieuzasadnioną.
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