UCHWAŁA NR XXI/252/08
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 grudnia 2008.

w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 , Nr
113 poz.984, nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 z
2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i z 2005r. Nr 172 , poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 ) w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst z 2000 roku Dz.U. Nr 98
poz. 1071 ,zm. z 2001 roku Nr 49 poz. 509 , z 2002 roku Nr 113 poz. 984 , 2003r Nr 169
poz.1387, Nr 130 poz. 1188, nr 170 poz.1660, z 2004 roku. Nr 153 poz.1271, Nr 162
poz.1692 i z 2005 roku Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz.682, Nr 181 poz.1524 ) i po zapoznaniu
się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej względem skargi na
działalność Burmistrza Białej , Rada Miejska w Białej uchwala co następuje :

§1
Skarga z dnia 25 listopada 2008r. wniesiona przez Pana Emila Schirmeisen na działalność
Burmistrza Białej a dotycząca nieprawidłowego wykonania kanalizacji sanitarnej na ul.
Kochanowskiego w Białej jest niezasadna z przyczyn określonych w uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej
Joachim Kosz

Załącznik
do uchwały Nr XXI/252/08
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 30 grudnia 2008r.

Uzasadnienie
W dniu 25 listopada 2008r. do Rady Miejskiej wpłynęła skarga Pana Emila
Schirmeisen na działalność Burmistrza Białej, w sprawie nieprawidłowego wykonania
kanalizacji sanitarnej przy ul. Kochanowskiego w Białej .
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu 28 listopada 2008r. została podjęta
uchwała Nr XX/243/08 Rady Miejskiej w Białej w sprawie upoważnienia Komisji
Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skarg wniesionej
na działalność Burmistrza Białej.
Komisja Rewizyjna po uzyskaniu upoważnienia Rady Miejskiej w Białej zwołała
posiedzenia komisji w dniu 12 grudnia br. z udziałem skarżącego, 19 grudnia br. celem
zbadania zasadności zarzutów podniesionych w skardze oraz 29 grudnia br. celem
przygotowania stanowiska w tej sprawie.
Po wnikliwym zbadaniu podniesionych zarzutów i zapoznaniu się z wyjaśnieniami
ustnymi i pisemnymi Burmistrza Białej zajętymi w pismach z dnia 10 grudnia br i z dnia
15 grudnia 2008r. Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm. z 2006 r. Nr 144 poz.
1042) do zadań gminy należy utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie poprzez
tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania a w szczególności, gmina tworzy
warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim
terenie lub zapewnia wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek
organizacyjnych (Rozdział 2 art. 3 pkt 2 ppkt 1 cytowanej ustawy).
Gmina Biała z początkiem roku 2007 zleciła opracowanie dokumentacji techniczno –
wykonawczej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót Panu Jasiakowi Po uzyskaniu
dokumentacji Urząd Miejski w Białej w dniu 18 lipca 2007 r. wystąpił z wnioskiem do
Starostwa Powiatowego w Prudniku o wydanie pozwolenia na budowę w/w zadania. W dniu
21.08.2007 r. Starosta Prudnicki pismem Nr AB 7351-B-35/2007 wydał decyzję Nr 279
zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę w/w zadania w której zaznaczył,
że wydana decyzja uwzględnia w całości żądania inwestora, który spełnia wymagania
określone w art.35 ust.1 i 2 oraz art.32 ust.4 Prawa budowlanego, oraz , że w toku
przeprowadzonego postępowania nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do projektowanej
inwestycji.
Projekt techniczno – wykonawczy opracowany przez Pana Piotra Jasiaka wykonany
został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, gdyż w przeciwnym
przypadku Gmina nie otrzymałaby pozwolenia na wykonanie wspomnianego zadania. Do
wykonanego projektu zostało złożone oświadczenie o poprawnym i zgodnym z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez Ministerstwo
Infrastruktury w 2003r.
Po uzyskaniu pozwolenia budowlanego gmina ogłosiła przetarg na realizację zadania
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej przy ul. Kochanowskiego i Eichendorffa w
Białej.” W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę na w/w zadanie,

Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej , / Pan Jacek Czerwieński był jedynie osobą
nadzorująca pracę firmy wykonawczej a nie bezpośrednio wykonawcą /.
Realizując zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
władze systematycznie, etapowo budują kanalizację sanitarną na terenie miasta Biała (sieć
główną wraz z przykanalikami).I tak w roku 2007 w kolejnym etapie wybudowano sieć
kanalizacji sanitarnej przy ul. Kochanowskiego i Eichendorffa z jednoczesnym
wybudowaniem przykanalików. Tym samym stworzono ustawowe możliwości podłączenia
się właścicieli nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
Jednocześnie ustawodawca w omawianej ustawie oprócz obowiązków nałożonych na
gminę, nakłada także obowiązki jakie winni wykonywać właściciele nieruchomości i tak:
W art. 5 ust. 2 cytowanej ustawy właściciele nieruchomości utrzymują czystość
i porządek poprzez między innymi przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażyć nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające
wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona oczyszczalnią
ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
Wykonawca zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kochanowskiego i
Eichendorffa w Białej” przystępując do realizacji wybrał kierownika budowy, którego
zadaniem było kontrolowanie prawidłowości realizacji w/w zadania pod względem zgodności
z wykonanym projektem, obowiązującymi warunkami nałożonymi w pozwoleniu na budowę
oraz z przepisami obowiązującymi i Polskimi Normami.
Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy był Pan Wincenty Napiórkowski.
Po zakończeniu zadania kierownik budowy złożył oświadczenie, że stosownie do przepisów
Prawa budowlanego roboty związane z budową wspomnianej kanalizacji zostały wykonane
prawidłowo.
Reasumując, należy uznać, że gmina zrealizowała obowiązki w zakresie utrzymania
czystości i porządku i tym samym stworzyła właścicielom nieruchomości możliwość
podłączenia się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej przy ul. Kochanowskiego i
Eichendorffa w Białej.
Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym skargi komisja
uznała , że nie ma potrzeby powołania niezależnego biegłego , celem zbadania prawidłowości
wykonania wzmiankowanej kanalizacji sanitarnej.
Komisja analizując wnikliwie zarzuty podniesione przez skarżącego oraz dokumenty
dotyczące powyższej skargi jak i wyjaśnienia z prowadzonego postępowania nie dopatrzyła
się naruszenia przepisów prawa , wobec czego wnosi o uznanie skargi jako niezasadnej, nie
mającej oparcia w stanie faktycznym sprawy jaki i przepisach prawa.
Opracowanie :
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej.
Stanowisko wypracowane na posiedzeniach
Komisji w sprawie rozpatrzenia wniesionej skargi
na działalność Burmistrza Białej
Biała, 29 grudzień 2008r

