Projekt
z dnia 26 lipca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedźna
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t. j.
ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.2021.735 t. j.)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi mieszkańca Gminy Miedźna na działalność Wójta Gminy po zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Miedźna uznaje skargę za bezzasadną,
z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Miedźna do zawiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi, poprzez przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Miedźna
z dnia....................2021 r.
Uzasadnienie
Mieszkaniec gminy, pismem z dnia 7 listopada 2020 roku r. wniósł skargę na działalność Wójta do
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach. W dniu 15 grudnia
2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach na podstawie art. 65 §
1 K.p.a. przekazało ww. skargę do Rady Gminy Miedźna (data wpływu do Urzędu Gminy 21.12.2020 r.).
Pismem z dnia 7.07.2021 r., nr KOI.1410.189.2021 na podstawie art. 229 K.p.a. Wojewoda Śląski wezwał
Radę Gminy Miedźna do złożenia wyjaśnień w sprawie nierozpatrzenia skargi w ustawowym terminie.
W dniu 13 lipca 2021 r. Rada Gminy Miedźna zwrotnie przekazała szczegółowe wyjaśnienia, które były
przyczyną nierozpatrzenia ww. skargi, informując zarazem o niezwłocznym jej rozpatrzeniu. Nadto Rada
Gminy Miedźna przekazała skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem merytorycznego zbadania
zasadności zarzutów w niej zawartych.
W dniu 20 lipca 2021 r. na posiedzeniu, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonując analizy
przedmiotowej skargi zapoznała się z całą zebraną w sprawie dokumentacją w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie wsi Miedźna, ustalając co następuje:
Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych w myśl ustawy o samorządzie gminnym należy do zadań
własnych gminy. W celu ich wykonywania gmina Miedźna utworzyła spółkę prawa handlowego Gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., która w imieniu gminy zajmuje się gospodarką wodno-ściekową.
Po analizie zebranych w sprawie dokumentów, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie podziela zawartych
w niej zarzutów skarżącego.
Twierdzenie jakoby zrzut ścieków z kanalizacji ogólnospławnej następował do rowów melioracyjnych RB
i RB I stoi w oczywistej sprzeczności z posiadanym przez ww. spółkę pozwoleniem wodno-prawnym z dnia
16 października 2017 roku, którego ważność datowana jest na rok 2027. Odnośnie rzekomych twierdzeń
dotyczących zrzutu ścieków do rowów melioracyjnych, na które w swojej skardze powołuje się skarżący, to
należy zauważyć, że w roku 2013 wybudowana została kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Wiejskiej oraz
przepompownia ścieków przy ul. Polnej w miejscowości Miedźna, za pomocą której ścieki komunalne
doprowadzane są do oczyszczalni Lemna. Natomiast już oczyszczone ścieki trafiają do rzeki Pszczynki
zamkniętym kolektorem Ø 200. W toku badania zasadności skargi komisja nie znalazła żadnych uchybień
w działalności prowadzonej przez ww. spółkę.
Nadto komisja dokonała analizy protokołu WIOŚ z przeprowadzonej w dniu 5.05.2021 r. oraz
24.05.2021 r., kontroli interwencyjnej w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie niewłaściwego
funkcjonowania oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Po weryfikacji ww. protokołu Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji stwierdziła, iż przeprowadzona przez WIOŚ kontrola nie stwierdziła uchybień z zakresie wniesionej
skargi.
Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Miedźna po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy
i stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że skarga na działalność Wójta Gminy Miedźna
w przedmiocie nierzetelnej realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie wsi Miedźna,
nie zasługuje na uwzględnienie i jako taką należy ją uznać za bezzasadną.
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