
Uchwała Nr VIII/47/15
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 czenvca 2015r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Baćkowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn, zm.) oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2003r., poz ..267 z późno zm.) Rada
Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

~I

I. Po rozpatrzeniu skargi Pana Piotra Gardynika na działalność Wójta Gminy Baćkowice.
uznaje się ją za bezzasadną.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne bezzasadności skargi zawiera załącznik do niniejszej
uchwały.

~2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Baćkowicach, którego
zobowiązuje się do zawiadomienia skarżącego, Departament Inspekcji i Orzecznictwa
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Departament Planowania i Zasobów
Wodnych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej- w trybie art.238 S l Kodeksu
postępowania administracyjnego- o sposobie załatwienia skargi.

~3
Uchwala wchodzi w życie z dniem powzięcia.



•

Załącznik do Uchwały Nr VIII/4 7/15
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 czerwca 2015r.

Uzasadnienie
faktyczne i prawne bezzasadności skargi

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Inspekcji i Orzecznictwa
działając na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2003r., poz ..267 z późno zm.), zgodnie
z właściwością, pismem z dnia 26 maja 2015r. przekazał do Rady Gminy w Baćkowicach
skargę Pana Piotra Gardynika na działalność Wójta Gminy Baćkowice.

W dniu 23 czenvca 2015r. przedmiotowa skarga była rozpatrywana na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w głosowaniu jednogłośnie uznała skargę za
bezzasadną, stwierdzając, że zarzuty zawarte w skardze nie potwierdziły się bowiem
komisja z dokonanych oględzin na miejscu, nie stwierdziła odprowadzania i występowania
gnojowicy i ścieków w rowie wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Piórków.
Ponadto komisja przeprowadziła rozmowy z mieszkańcami wsi, którzy jednoznacznie
stwierdzili, że nie występuje sytuacja odprowadzania gnojowicy i ścieków do rowu
przydrożnego.

Nadmienić należy, że Pan Piotr Gardynik nie jest właścicielem jakiejkolwiek nieruchomości
w miejscowości Piórków oraz do chwili obecnej nie był nigdy stroną żadnego postępowania
o zakłócenie stosunków wodnych.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej należy zaznaczyć, że w rejonie sporu do kanalizacji
podłączonych jest 20 posesji. oraz 12 posesji posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków,
a tylko kilka posesji, w tym posesja, pod adresem której zameldowany jest skarżący nie
posiada żadnego z powyższych.

W świetle wyżej przytoczonej argumentacji Rada Gminy w Baćkowicach uznaje
skargę za bezzasadną i zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy w Baćkowicach do
zawiadomienia skarżącego, Departament Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska oraz Departament Planowania i Zasobów Wodnych Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej- w trybie art.238 S I k.p.a. (Dz. U. z 2003r., poz ..267 z późno
zm.) - o sposobie załatwienia skargi. Ponadto zgodnie z art. 239 S I k.p.a. zawarte jest
pouczenie , że w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę (co ma miejsce w niniejszej
sprawie), a skarżący ponowi skargę bez wskazania nov:ych okoliczności - organ właściwy
do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją
w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
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