
Uchwała Nr XXX/203/09 
Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 29 października 2009 r. 
 

w sprawie załatwienia skargi p. Renaty Skrzypczyk 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 zam. we Wrzoskach dotyczącej bezczynności Wójta Gminy Dąbrowa oraz 
uzyskaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej skardze, Rada Gminy Dąbrowa 
uchwala, co następuje: 
 
 
§1. Uznaje się skargę złożoną przez Panią Renatę Skrzypczyk za 
nieuzasadnioną, z przyczyn określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Dąbrowa, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały 
wraz z załącznikiem. 
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr XXX/203/09 
Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 29 października 2009 r. 

       
 
 

U Z A S A D N I E N I E: 
 
  W dniu 15 września 2009 r., za pośrednictwem Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Warszawie, wpłynęła skarga Pani Renaty Skrzypczyk z dnia 31 sierpnia 2009r. 
dotyczącą braku odpowiedzi Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie przydomowej oczyszczalni 
ścieków Państwa Róży i Andrzeja Adamskich zlokalizowanej na działce nr 468/47 i 469/47  
w Chróścinie. 
 Na posiedzeniu Sesji Rady Gminy w dniu 24 września 2009 r., Rada Gminy 
upoważniła Komisję Rewizyjną do szczegółowego zbadania i wyjaśnienia przedmiotowej 
skargi. Dnia 28 września br. Przewodniczący Rady Gminy przekazała skargę do rozpatrzenia 
Komisji Rewizyjnej. Ta na posiedzeniu w dniu 30 września 2009 r. uznała skargę na 
bezzasadną. 

W oparciu o ustalenia kontroli i szczegółowe wyjaśnienia Wójta Gminy, inspektora 
gminy Pana Marka Sneli oraz dokumentacji dotyczącej przedmiotowej sprawy, stwierdza się, 
że bezzasadny jest zarzut p. Renaty Skrzypczyk dotyczący bezczynności Wójta Gminy 
Dąbrowa.  

Wójt Gminy systematycznie i na bieżąco korespondował z Państwem Różą  
i Andrzejem Adamskim w sprawie przydomowej oczyszczalni ścieków. W dniu 03.08.2009 r. 
wpłynęło do Urzędu Gminy pismo z Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska o przekazanie informacji o dokonanych ustalenia w sprawie przydomowej 
oczyszczalni ścieków państwa Róży i Andrzeja Adamskich z Chróściny. W dniu 
06.08.2009r., Wójt Gminy,  wysłał do Państwa R. A. Adamskich pismo w sprawie okazania 
wymaganych przez prawo dokumentów związanych z eksploatacją przydomowej 
oczyszczalni ścieków. W tym samym dniu tj. 06.08.2009 r. Urząd Gminy wystosował 
odpowiedź na pismo Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  
z informacją o podjętych działaniach oraz ustalonych wcześniej faktach związanych z ww. 
sprawą. Do Urzędu Gminy, w dniu 24.08.2009 r., wpłynęła odpowiedź Państwa Adamskich 
wraz z dokumentami dot. przydomowej oczyszczalni ścieków. Po przeanalizowaniu 
przedstawionych dokumentów przez Państwa Adamskich dot. bieżącej eksploatacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków, w dniu 10.09.2009 r. Wójt Gminy zwrócił się  
o uzupełnienie brakującej dokumentacji. Do dnia kontroli tj. 30.09.2009 r., Państwo Adamscy 
nie udzielili odpowiedzi. 

Po przeanalizowaniu dokumentacji w przedmiotowej sprawie, Komisja Rewizyjna 
stwierdziła, że sprawa toczy się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i traktowana jest 
jako sprawa pilna.  

Komisja Rewizyjna stwierdziła również, że brak jest podstaw prawnych do bieżącego 
informowania Pani Renaty Skrzypczyk o toczącym się postępowaniu, gdyż nie jest stroną  
w postępowaniu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

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


