UCHWAŁA Nr 316 /XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 229 pkt 3 i art. 237 § 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267) po rozpatrzeniu skargi z dnia 28 listopada 2013 r.
/data wpływu do Urzędu Miejskiego w Praszce 6 grudnia 2013 r./ na działalność Burmistrza
Praszki Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 28 listopada 2013r. wniesioną przez Panią Krystynę
Chrapońską dotyczącą działalności Burmistrza Praszki.
§2
Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia
skargi.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr 316/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uzasadnienie

W dniu 6 grudnia 2013 r. wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Praszki, w
której Pani Krystyna Chrapońska skarży się na wysokie koszty podgrzania wody oraz
centralnego ogrzewania mieszkań w blokach. Skarżąca dołączyła pisma, które przesłała do
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce, rozliczenia kosztów ogrzewania i odpowiedzi Prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej. W piśmie Pani Krystyna Chrapońska porusza również sprawę
wysokich cen ścieków i opłat za śmieci.
Skarga była rozpatrywana na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce.
Komisje opiniując sprawę stwierdziły, że skarga nie jest zasadna z poniższych przyczyn:
1/ do zadań Burmistrza należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym
zaopatrzenie w energię cieplną - art.7 ust.1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Burmistrz
wywiązał się z nałożonego zadania ponieważ dostawa energii cieplnej do mieszkań w zakresie
poruszanej skargi przebiega w sposób ciągły bez zakłóceń. Burmistrz i Rada nie mają wpływu na
cenę jednostkową dostarczanej energii cieplnej, bo tą ustala Urząd Regulacji Energetyki na
wniosek dostawcy ciepła, w tym przypadku Spółką DUON Praszka.
2/ ceny opłat za wodę i ścieki zatwierdza Rada Miejska na podstawie sporządzonych taryf przez
Spółkę GOSKOM w Praszce – art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Jednakże jeżeli Rada nie podejmie
uchwały w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, taryfy wchodzą w życie po upływie 70 dni
od dnia złożenia wniosku bez zgody rady – art.24 ust.8. W przypadku odprowadzanych ścieków
informujemy, iż Rada Miejska w Praszce przeznaczyła w budżecie gminy na 2014 rok kwotę
262.800 zł jako dopłatę do ścieków.
3/ wysokość opłat za odpady komunalne ustala Rada Miejska na podstawie kalkulacji
obejmującej całość kosztów związanych z odbiorem tych odpadów. Rada Miejska nie jest w
stanie zmniejszyć odpłatności za odpady komunalne bez dopłat z budżetu gminy.
Z powyższych przyczyn Rada uznaje skargę za niezasadną.

