
UCHWAŁA Nr XXXVI/258/06
Rady  Gminy  Dąbrowa

z  dnia 14  września  2006 r.

w sprawie załatwienia skargi p. Renaty Skrzypczyk i p. Anny Niekrawiec  
na bezczynność Wójta Gminy Dąbrowa.

         Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2001 r.  Nr 142 z  późn.  zm.),  w związku  
z art.  229 pkt  3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.  
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem 
dowodowym  przez  Komisję  Rewizyjną  na  skargę  Pani  Renaty  Skrzypczyk  
i  Pani  Anny  Niekrawiec  zam.  we  Wrzoskach  z  dnia  19  czerwca  2006  r. 
dotyczącej  bezczynności  Wójta  Gminy  Dąbrowa,  w  zakresie  samowoli 
budowlanej szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków wybudowanych przez 
Pana  Andrzeja  Adamskiego  oraz  uzyskaniu  stanowiska  Komisji  Rewizyjnej  
w przedmiotowej skardze, Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1

Powyższa skarga jako nieuzasadniona z przyczyn określonych w uzasadnieniu, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, podlega oddaleniu.

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Gminy  Dąbrowa, 
zobowiązując  go do przygotowania  odpowiedzi  oraz do przesłania  wszystkim 
zainteresowanym stronom odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/  prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/258/06 Rady
Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r.

U Z A S A D N I E N I E:

Przeprowadzona kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy nie stwierdziła 
bezczynności Wójta w tym zakresie ponieważ:

1. Pan Andrzej Adamski posiada legalnie wybudowaną oczyszczalnię ścieków.
2. Pan  Andrzej  Adamski   złożył   na  ręce  Wójta  pisemne  oświadczenie, że po 

    legalnym wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków zbędny zbiornik 
    przeznaczył na gromadzenie wody deszczowej w celu podlewania trawnika  
    w swoim ogrodzie.
3. Panu Andrzejowi Adamskiemu nigdy nie udowodniono w żadnej instancji, że 
    w sposób nielegalny pozbywa się ścieków i zatruwa okoliczne środowisko.  
    Sprawę tę badał wielokrotnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,  
    zawsze  uznając,  iż  skarżące  nie  mają  racji  kierując  pretensje  do  Pana  
    Adamskiego w zakresie nielegalnego pozbywania się ścieków.

W tym stanie rzeczy Rada Gminy uznaje skargę za całkowicie nieuzasadnioną.


