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RADY GMINY GZY

z dnia.....................................................................

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gzy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) w związku z. art. 229 pkt 3 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 

z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi wniesionej przez Iwonę Wydra na Wójta Gminy Gzy Rada Gminy 

Gzy uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gzy do zawiadomienia Skarżącego o sposobie 

rozpatrzenia skargi.

§ 3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Lewińska Beata/OR 
4* O k iO J-A '.

RADA
Podświetlony

RADA
Podświetlony

RADA
Podświetlony



Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gzy

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy jest właściwym organem do rozpatrzenia 
skargi dotyczącej zadań lub działalności Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Do Rady Gminy Gzy ( data wpływu do Biura Rady 26.03.2021 r.) wpłynęła skarga Pani Iwony 
Wydry na Wójta Gminy Gzy w związku z zaniedbaniem oraz nadużyciem skutkującym 
nieprawidłowym wykonywaniem zadań wynikających z Uchwały Nr XV/113/2020 Rady Gminy Gzy 
z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, a także zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 15.04.2021 r. po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie oraz po zapoznaniu się z systemem gospodarki 
odpadami funkcjonującym w Gminie Gzy, doszła do przekonania, iż złożona skarga jest bezzasadna. 
W związku z tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła stosowną Uchwałę Nr 20/2021 Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gzy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej 
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gzy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w trakcie rozpatrywania skargi dokonała wizytacji 
zlokalizowanego na terenie Gminy Gzy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w celu 
odniesienia się do przedstawionych zarzutów w skardze. Komisja nie potwierdziła, aby podnoszone w 
treści skargi zarzuty oraz opisane tam okoliczności rzeczywiście miały miejsce. Ustaliła, że Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje bardzo dobrze w porównaniu do lat 
ubiegłych. Są wyodrębnione miejsca na poszczególne odpady komunalne. Teren na którym znajduje 
się PSZOK jest ogrodzony, a brama jest zamykana . Zgodnie z Uchwałą Nr XV/113/2020 Rady Gminy 
Gzy z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi określa jakie odpady mieszkańcy mogą oddawać, a przyjęcie odpadów 
odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK. 
Dlatego też uznać należy, iż według Rady Gminy Gzy zarzuty dotyczące PSZOK nie mają zasadności. 
Następnie skarżąca odnosi się do nie zapewnienia odbioru wszystkich rodzajów odpadów 
komunalnych, jakie każda gmina zobowiązana jest odebrać w zamian za uiszczoną przez mieszkańców 
opłatę. Zgodnie z w/w uchwałą jest ustalone jakie odpady będą odbierane w zamian za uiszczoną opłatę. 
Dlatego też uznać należy, iż Wójt Gminy w tym zakresie wykonywał jedynie swoje obowiązki 
wynikające z przepisów ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Gminy Gzy.
Podsumowując Rada Gminy Gzy po zapoznaniu się z treścią złożonego pisma i przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego nie dopatrzyła się uchybień, czy też naruszenia przepisów prawa w 
działalności Wójta Gminy Gzy, dlatego też złożoną skargę należy uznać za bezzasadną.


