UCHWAŁA NR XLIV/552/2018
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 4 kwietnia 2018 roku na działalność Wójta Gminy Szemud.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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UZASADNIENIE
W dniu

4 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy w Szemudzie wpłynęło pismo z Pomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazujące jako skargę informację od Pani
Bernadety Budzisz – redaktor TVP Gdańsk.
Przedmiotowa skarga dotyczy problemów mieszkańców Ul. Boruckiego 2 w Szemudzie
z wadliwą studzienką kanalizacyjną, które trwają od grudnia 2015 roku i braku działań Wójta w tym
zakresie.
W dniu 8 czerwca 2018 r. przedmiotowa skarga została przedstawiona na sesji Rady Gminy
Szemud. Ponadto radni zapoznali się również z wyjaśnieniami Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
GPK Szemud w tym zakresie. Z przedstawionych wyjaśnień przez GPK Szemud wynika, że awaria
wspomnianej przepompowni ścieków spowodowana była nieprawidłowa eksploatacją przez mieszkańców
instalacji kanalizacyjnych, gdyż pompy zostały zablokowane odpadami stałymi, które nie powinny być
wrzucane do instalacji kanalizacyjnych. W wyniku zablokowania pomp kolektor ściekowy wypełnił się
ściekami, które wydostały się przez studzienkę kanalizacyjna na działkę o której mowa w skardze. Awaria
ta została niezwłocznie usunięta. W dniu 28 marca 2018 r. po raz drugi z tych samych powodów doszło po
raz drugi do takiej awarii, która natychmiast po powzięciu informacji o awarii została usunięta. Były to dwa
incydentalne zdarzenia, które niezwłocznie zostały usunięte. Ponadto GPK Szemud informuje, że planuje
zainstalować monitoring pracy na wszystkich przepompowniach ścieków w celu jeszcze szybszego
działania.
Rada Gminy Szemud po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy rozpatrzyła skargę uznając ją za
niezasadną.
Przedmiotowa skarga została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów
właściwych do rozpatrywania skarg, to Rada Gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi
dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 (Rada Gminy)
Jednocześnie, w myśl art. 238 § 1 k.p.a. poucza się, że zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a. w przypadku
gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w
odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do
jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania Skarżącego.
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