UCHWAŁA NR XXVI / 114 / 12
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność burmistrza.

Na podstawie art. 229 pkt 3, art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm1) Rada
Miejska w Kożuchowie po rozpatrzeniu skargi Pani Alicji Prokopiak uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pani Alicji Prokopiak z dnia 27 stycznia 2012 r. na
bezczynność Burmistrza Kożuchowa z przyczyn faktycznych i prawnych wskazanych
w uzasadnieniu niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie do zawiadomienia
skarżącej o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Dusza
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 49 poz. 509, z 2002r. Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387, z 2003r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660, z 2004r. Nr 162
poz. 1692, z 2005r. Nr
64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524, z 2008r. Nr 229 poz. 1539; z 2009r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676; z
2010r. Nr 40, poz. 230; Nr 182, poz. 1228; Nr 254, poz. 1700, Nr 167, poz. 1131; z 2011 r. Nr 6, poz. 18; Nr 34, poz. 173; Nr
106, poz. 622; Nr 186, poz. 1100.

UZASADNIENIE
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim przekazał pismem z dnia
30 stycznia 2012 roku Radzie Miejskiej w Kożuchowie skargę Pani Alicji Prokopiak celem
jej załatwienia wg właściwości w części dotyczącej bezczynności Burmistrza Miasta
w związku z brakiem wody.
Skarga była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kożuchowie
dnia 27 lutego 2011 r. z udziałem Skarżącej.
Złożona skarga dotyczy, zdaniem skarżącej, bezczynności Burmistrza Kożuchowa
podczas mającej miejsce w dniach 20 - 27 stycznia br. awarii w dostawie wody.
Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że w dniu 20 stycznia 2012 roku
nastąpiły awarie sieci wodociągowej w Kożuchowie. Pierwsza awaria około godziny 1800
spowodowała brak wody między innymi w budynkach przy ulicach Wolności, 9 Maja,
3 Maja, Kącik Szczęścia i kolejna około godziny 2200 w okolicy ulicy 22 Lipca. Awaria na
ulicy 22 Lipca została usunięta po około 3 godzinach. Natomiast wystąpiły trudności
z lokalizacją pierwszej awarii z powodu braku wyraźnego wycieku wody. Miejsce awarii
zostało zlokalizowane w dniu 23 stycznia 2012 roku. Pomimo dużego zaangażowania się
pracowników nie można było usunąć awarii ze względu na brak specjalistycznego sprzętu.
Dostawy wody wznowiono 26 stycznia 2012 r. z wyjątkiem budynków nr 17 i 19 przy ul.
Wolności. Pełne zakończenie prac dokonano w dniu 27 stycznia 2012 roku.
Prace związane z usuwaniem awarii wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych USKOM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaznaczenia wymaga przy
tym, iż Spółka ta utworzona została między innymi w celu dostawy wody oraz
odprowadzania i oczyszczania ścieków, wobec czego jest nie tylko uprawniona, ale
zobowiązana do natychmiastowego reagowania na powstałe w związku z wykonywaną przez
nią działalnością awarie.
Gmina Kożuchów wyposażyła spółkę gminną, jaką jest Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „USKOM” w Kożuchowie w majątek, to jest sieć wodociągową
i kanalizacyjną.
Warunki określające dostawę wody dla odbiorców zawarte są w umowie cywilnoprawnej pomiędzy dostawcą jakim jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM”
w Kożuchowie a odbiorcą.
Biorąc jednak pod uwagę fakt, że spółka ta stanowi spółkę, której 100% udziałowcem
jest Gmina Kożuchów, Burmistrz uprawniony jest do sprawowania nadzoru właścicielskiego
i taki nadzór zdaniem Komisji sprawował.
Jak wynika z uzyskanych informacji, dnia 21 stycznia 2012 roku to Burmistrz został
faktycznie powiadomiony o zaistniałej awarii a także w całym okresie jej trwania był na

bieżąco informowany o jej przebiegu. W konsekwencji czego Burmistrz osobiście sprawował
nadzór nad przebiegiem usuwania awarii, wykonywanymi czynnościami jak i podejmował
uzgodnienia (tak z PUK USKOM sp. z o.o.

jak i z Ochotniczą Strażą Pożarną

w Kożuchowie) mające na celu zabezpieczenie wody dla mieszkańców. Niezwłocznie podjął
decyzję o dostawach wody dla mieszkańców pozbawionych bieżącej wody z sieci
wodociągowej. Dostawy realizowała Ochotnicza Straż Pożarną w Kożuchowie oraz
pracownicy PUK USKOM sp. z o.o.
Woda dostarczana była od 21 stycznia 2012 roku. Woda nadająca się do spożycia po
uprzednim gotowaniu dostarczana była specjalistyczną cysterną, natomiast woda do celów
gospodarczych dostarczana była samochodem bojowym OSP. Wodę dostarczano w dniach
21-27.01.2012 w wyznaczone i znane mieszkańcom miejsca a także w koniecznych
przypadkach bezpośrednio do mieszkań.
Burmistrz osobiście wizytował kilka razy miejsce awarii oraz punkty dostawy wody.
W tym stanie prawnym i faktycznym skargę należy uznać za bezzasadną.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Zieliński

