UCHWAŁA NR XXXII/282/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz § 38 ust. 4 Statutu Gminy Świeszyno
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 52, poz. 896 i 897) po uprzednim zbadaniu skargi
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Świeszyno uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznać za bezzasadny pkt 1 skargi z dnia 29 maja 2013 r. złożonej przez Tomasza
Woch na działalność Wójta Gminy Świeszyno.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Świeszyno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Świeszyno.
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UZASADNIENIE
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świeszyno zbadała zasadność skargi na posiedzeniu
w dniu 7 czerwca 2013 roku i stwierdziła co następuje:
Pan Tomasz Woch zam. Konikowo, zwany w dalszej części uzasadnienia Skarżącym
złożył w dniu 28 maja 2013 roku skargę na działalność Wójta Gminy Świeszyno.
Skarga zawiera następujące zarzuty:
1. Złe wykonanie przez Wójta uchwały Rady Gminy Świeszyno Nr XXX/247/13
z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałej polegającym na błędnym podaniu
terminu złożenia deklaracji. Wg uchwały powinna zostać podana data do dnia 15
czerwca 2013 roku natomiast Wójt wyznaczył właścicielom termin najpóźniej do
dnia 31 maja 2013 roku.
2. Złe wykonanie uchwały Rady Gminy Nr XXII/191/12 z dnia 26 listopada 2012
roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi polegającym na błędnym podaniu
terminu płatności za wykonanie ww. usługi. Uchwala określała termin płatności
do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast w pouczeniu do deklaracji widnieje
termin do 15 dnia każdego miesiąca.
3. Błędne podanie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w punkcie E podstawy prawnej. Zamiast uchwały aktualnie
obowiązującej podano uchwałę Nr XXIX/247/13.
W sprawie skargi co do zarzutu 1 Komisja Rewizyjna dopatrzyła się nieścisłości
w informacji Wójta w podaniu terminu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałej. Podając krótszy termin złożenia przedmiotowej deklaracji Wójt miał
na celu szybsze i sprawniejsze wywiązanie się z obowiązku, jaki nałożyła na niego
ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Fakt ten spowodował, że
mieszkańcy Gminy wcześniej złożyli deklaracje i tym samym wcześniej został
rozpoczęty proces przygotowania do wydania decyzji. Należy przy tym zaznaczyć,
iż te osoby, które w terminie do dnia 31 maja 2013 nie wywiązały się z obowiązku
złożenia deklaracji nie poniosą z tego tytułu konsekwencji prawnych. Deklaracje
wpływają sukcesywnie do dnia dzisiejszego.
Ze względu na fakt, iż punkty 2 i 3 skargi, co zostało potwierdzone opinią prawną
Radcy Prawnego z dnia 5 czerwca 2013 roku, dotyczą wadliwego wykonania
uchwał przez samą Radę Gminy, a nie nienależytego wykonania przedmiotowych
uchwał przez Wójta, skarga w tym zakresie została skierowana do rozpatrzenia
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, jako organu właściwego
zgodnie z art. 229 Kpa. Z tego powodu Komisja Rewizyjna nie jest uprawniona do
rozpatrzenia skargi względem zarzutu nr 2 i 3.
Komisja Rewizyjna rozpatrując niniejszą skargę opierała się na obowiązujących
przepisach prawnych oraz posiadanych dokumentach. Między innymi zapoznano się
z następującymi dokumentami:
1 Uchwałą Rady Gminy Świeszyno Nr XXXI/247/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
2. Uchwałą Rady Gminy Świeszyno Nr XXII/191/12 z dnia 26 listopada 2012 roku,
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3. Uchwałą Rady Gminy Świeszyno Nr XXIX/247/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
4. Uchwałą Rady Gminy Świeszyno Nr XXII/200/12 z dnia 26 listopada 2012 roku,
5. Uchwałą rady Gminy Świeszyno Nr XXVIII/237/13 z dnia 28 marca 2013 roku,
Biorąc pod uwagę normy prawne zawarte w KPA (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 1998 roku
z późn. zm.) nie znaleziono w działalności Wójta Gminy Świeszyno zaniedbań lub
nienależytego wykonania zadań, które naruszałyby praworządność oraz interesy strony
skarżącej.
Komisja po zbadaniu zasadności przedmiotowej skargi względem pkt.1 złożonej na
Wójta Gminy Świeszyno uznała ja za bezzasadną.
Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno
Cezary Czenko
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