
UCHWAŁA NR 104/XIV/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki  w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi oraz utrzymania pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn.zm), art. 229 pkt 3 i art. 237 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi z dnia 26.10.2019 r. (data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Praszce 12.11.2019 r.) na działalność Burmistrza Praszki, Rada Miejska w Praszce uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

1. Skargę z dnia 26.10.2019 r. zarejestrowaną pod numerem OR.I.1510.2.2019 na działalność Burmistrza 
Praszki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymania pasa drogowego, uznaje się za 
bezzasadną.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Uzasadnienie

  W dniu 12.11.2019 r. wpłynęła, przekazana przez Wojewodę Opolskiego wg właściwości, skarga z
26.10.2019 r., na działalność Burmistrza Praszki.  dotycząca nienależytego wykonywania zadań określonych w
obowiązujących przepisach prawa w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w
zakresie gminnych dróg i ulic oraz utrzymania czystości i porządku
w gminie.

Skarżący wskazali, że żądają podjęcia czynności wyjaśniających w stosunku do Burmistrza Praszki w
związku z faktem: zwrotu nadpłaty za wywóz śmieci pod koniec 2018 r., nie wyjaśnienia okoliczności
związanych ze zwrotem tej nadpłaty, wysłania upomnienia do wpłaty należności za wywóz śmieci we wrześniu
2019 r. oraz nie wykoszenia pasa drogowego znajdującego się przy działce, której są właścicielami, położonej
w Praszce. Wskazali, że skarżyli się już na pracowników urzędu, w tych samych spawach i nie dostali
właściwej odpowiedzi.

Skarga była przedmiotem obrad trzech posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Praszce. Komisja poddała analizie zarzuty wskazane w skardze, zapoznała się
z wyjaśnieniami pracowników merytorycznych, którzy w zakresie obowiązków mają sprawy objęte
przedmiotem skargi oraz zawiadomieniem z dnia 16.10.2019 r., którym Burmistrz Praszki poinformował
Skarżących, iż ich skarga z dnia 17.09.2019 r. została uznana za nieuzasadnioną. Po analizie wszystkich
okoliczności sprawy, w tym przedstawionych dokumentów, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Uchwałą z
dnia 11.12.2019 r. nr  1/2019 zaopiniowała skargę jako niezasadną.

Skarga była również przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych Rady.

Badanie okoliczności sprawy wykazało, że Skarżący regulowali należności za wywóz odpadków
komunalnych w różnych okresach, zwykle kwartalnych. Z tego powodu, przy badaniu sald, w grudniu 2018 r.
ujawniła u Skarżących się nadpłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych, która została prawidłowo
zwrócona na ich konto, czego Skarżący nie kwestionują. Po otrzymaniu zwrotu, Skarżący nie podjęli wpłat w,
obowiązujących, miesięcznych okresach rozliczeniowych, na skutek czego, ujawniła się niedopłata, do
uiszczenia której Skarżący zostali wezwani upomnieniem z dnia 12.09.2019 r.

Rada Miejska uznała, że upomnienie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa jakie stosuje się
w księgowości i zostało wysłane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stwierdzenie, że nie została udzielona odpowiedź na skargę z dnia 17.09.2019 r. jest nieprawdą  -
odpowiedź została udzielona pismem Burmistrza z dnia 16.10.2019 r. nr pisma FN.3020.70.2019.

Istotnym w sprawie jest fakt, iż Skarżący zawiadomieniem z dnia 29.03.2018 r. zostali poinformowani
o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. W tym samym piśmie zostali szczegółowo
poinformowani o wysokości wnoszonych opłat oraz o tym, że obowiązującym okresem rozliczeniowym jest
miesiąc, wskazując, że opłaty za każdy następny miesiąc należy wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Odnośnie utrzymywania pasa drogowego, w szczególności jego nie wykoszenia w okresie letnim, Rada
Miejska w Praszce stwierdza, że w chwili obecnej, w miesiącu grudniu, nie jest możliwe do ustalenia, czy
sytuacja taka miała miejsce. Komisja uznała za wiarygodne wyjaśnienia pracowników urzędu, którzy
przyznali, że pas nie został wykoszony, ale uzasadnili to tegoroczną suszą i brakiem konieczności dwukrotnego
koszenia trawników. Fakt zaistnienia w bieżącym roku suszy jest faktem powszechnie znanym i nie
wymagającym dowodu.

Po analizie wszystkich okoliczności sprawy, w tym przedstawionych dokumentów oraz zapoznaniu się
z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, postanowiono podjąć niniejszą uchwałę.
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