
UCHWAŁA NR 153/XLII/2013
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 30 września 2013 r.

rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Opatowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( DZ.U. z 2013r, 
poz.594) oraz art. 229 pkt. 3, w związku z art.231, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz. U. z 2013 poz. 267) po rozpatrzeniu skargi, Rada Gminy w Opatowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się skargę za zasadną w zakresie dotyczącym nieterminowego podjecia przez Kierwonika 
Zakładu Gospopdarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie czynnosci zabezpieczających awarię sieci 
wodociągowej na posesji skarżącej ,zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej uchwały. 

2. W zakresie dotyczącym rozpatrzenia skargi odnośnie zchowania się Kierownika ZGKiM wobec 
skarżącej,uznaje się za niewłaściwą rzeczowo.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Uzasadnienie

W dniu 1 lipca 2013r wpłynęła do Rady Gminy w Opatowie , skarga na kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej pana Roberta Puchałę o nie dopełnienie obowiązków służbowych na zajmowanym
stanowisku.

W dniach 25 lipca 2013r i 24 września 2013r, skarga była przedmiotem rozpoznania przez Komisję Porządku
Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska . Na tychże posiedzeniach zapoznano się zarówno
z treścią skargi, jak i odpowiedzią Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie,
w zakresie czynności zmierzających do usunięcia awarii sieci wodociągowej- przyłącza do posesji skarżącej.

Nadto zapoznano się ze stanowiskiem przedstawionym osobiście przez Kierownika ZGKiM.
Komisja po analizie dokumentów przedstawionych przez skarżąca i Kierownika ZGKiM stwierdziła, iż
potwierdzają się zarzuty w zakresie dotyczącym nieterminowego podjęcia przez Kierownika ZGKiM czynności
zabezpieczających usunięcie awarii na posesji skarżącej. Odnośnie samego usunięcia awarii Komisja uznała, iż
prace polegające na usunięciu awarii, o której mowa wyżej, zostały wykonane prawidłowo.

Natomiast odnosząc się do zarzutu niewłaściwego zachowania się urzędnika wobec skarżącej, rozpoznanie tej
części skargi należało do właściwości rzeczowej Wójta Gminy, jako pracodawcy dla Kierownika ZGKiM.

W tym stanie rzeczy zasadne i konieczne jest powiadomienie skarżącej o wynikach prowadzonego
postepowania wyjaśniającego, zarówno przez Komisję Porzadku Publicznego, Gospodarki KOmuinalnej
i Ochorny Środowiska, działającą w imieniu Rady Gminy jak i stanowisku zajętym przez Radę Gminy na sesji.
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