
UCHWAŁA XXXVIII/285/2018
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 13 marca 2018 r. na działalność Wójta.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku 
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. 

   Rada Gminy Skoroszyce, po rozpatrzeniu skargi z dnia 13 marca 2018 r. na działalność Wójta oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji stałych i wyjaśnieniami złożonymi przez Wójta                   
w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy  Skoroszyce, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2018 r. do Rady Gminy Skoroszyce wpłynęła skarga Pani H.A. na działalność Wójta

Gminy Skoroszyce w zakresie usunięcia odpadów znajdujących się pryz ul. Dolnej 22 w Chróścinie.

Treść skargi oraz wyjaśnienia Wójta Gminy Skoroszyce p. Barbary Dybczak były rozpatrywane na

wszystkich komisjach stałych Rady Gminy, które odbyły się w dniach:

11.04.2018 r. - Komisja Budżetowa,

12.04.2018 r. - Komisja Oświaty,

13.04.2018 r. - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

Ustalono nastepujące fakty:

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania aministracyjnego Wójt Gminy Skoroszyce powomocną

decyzją Nr OŚ.6236.1.2015.2015.2016.EŻ z dnia 8.04.2016 r. nakazał Panu B.M. władającemu odpadami

za nieruchomości przy ul. Dolnej 22 w Chróścinie do ich usunięcia w terminie do 31 maja 2016 r.

2. W dniu 29.02.2018 r. Wójt Gminy Skoroszyce po przeprowadzonym postepowaniu administracyjnym
wszczętym w dniu 19.02.2018 r. umorzyła postępowanie w sprawie przetwarzania odpadów znajdujących
się na terenie posesji przy ul. Dolnej 22 w Chróścinie.

 
3. Pismem z dnia 13.05.2016 r. Wójt Gminy Skoroszyce zwróciła się do Komendanta Powiatowej Straży
Pożarnej w Nysie z prośbą o podjęcie działań wg posiadanych kompetecji czynności w celu zobowiązania
Pana B.M. do zabezpieczenia przed pożarem składowanych w obrębie posesji odpadów palnych.

4. Postanowieniem Nr Oś. 6236.4.2016.EŻ z dnia 18.07.2016 r. Wójt Gminy Skoroszyce nałożyła na Pana
B.M. grzywnę w wysokości 3000,00 zł, celem przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego z
decyzji z dnia 08.04.2016 r. dot. usunięcia odpadów znajdujących się na posesji przy ul. Dolnej 22 w
Chróścinie. Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Pan B.M. do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu.

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu postanowieniem z dnia 29.12.2016 r. (data wpływu do
Urzędu Gminy to 13.03.2017 r.) Nr SKO.I/40.2016.oś. uchyliło zaskarżone postanowienie Wójta Gminy
Skoroszyce Nr Oś. 6236.4.2016 z dnia 18.07.2016 r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

6. Wójt Gminy Skoroszyce po ponownym przeprowadzeniu postepowania egzekucyjnego w sprawie
przymuszenia Pana B.M. do usunięcia odpadów, w októrych mowa w decyzji Nr Oś. 6236.1.2015.EŻ z
dnia 08.04.2016 r. wydał w dniu 29.08.2017 r. prawomocne postanowienie Nr Oś. 6236.3.2017.EŻ
nakładające na Pana B.M. grzywnę w wysokości 2 000,00 zł i wyznaczyła nowy termin na usunięcie
odpadów do dnia 30.09.2017 r.. Nakładając grzywnę w ww. wysokości Wójt kierowała się zasadą celowości
zastosowanego środka egzekucyjnego, uwarunkowaniami sprawy (grzywna była wymierzona po raz
pierwszy i można zakładać, że nawet w niewielkiej wysokości przyniesie spodzewany efekt) oraz dążeniem
do skutecznego przekonania zobowiązanego do wykonania obowiązku wynikając ego z decyzji z dnia
08.04.2016 r.

7. W dniu 27.03.2018 r. przeprowadzone zostały przez pracowników Urzędu Gminy w Skoroszycach
kolejne oględziny nieruchomości przy ul. Dolnej 22 w Chróścinie w wyniku których ustalono, że Pan B.M.
nie podjął żadnych działań zmierzających do usunięcia odpadów znajdujących się na terenie ww. posesji. W
związku z tym Wójt Gminy Skoroszyce wszęła postępowanie zmierzające do nałożenia na Pana B.M.
kolejnej grzywny w celu przymuszenia do usunięcia przedmiotowych odpadów.
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Na podstawie uzyskanych opinii komisji stałych Rady Gminy Skoroszyce, gdzie stwierdzono, że Wójt
Gminy Skoroszyce w ramach swoich uprawnień podjęła szereg działań administracyjnych, o których
mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i ustawie z
dnia 17 cerwca 1966 r. o postępowania egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) w
sprawie usunięcia odpadów opraz uporządkowania ww. nieruchomości Pana B.M. W związku z
powyższym uznaje się, że skarga na działalność Wójta Gminy Skoroszyce jest bezzasadna.
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