UCHWAŁA NR XLIII/534/2022
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 czerwca 2022 r. na działalność Burmistrza Toszka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę, złożoną w dniu 7 czerwca 2022 r. przez skarżącego xxxxxxx xxxxxx,
na działalność Burmistrza Toszka w przedmiocie zanieczyszczenia odpadami terenu Gminy Toszek, zasypywania
zbiorników na terenie Oczyszczalni ścieków w Toszku oraz odprowadzania ścieków do potoku toszeckiego
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2022 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynęła skarga na działalność Burmistrza
Toszka w zakresie zanieczyszczenia odpadami terenu Gminy Toszek, zasypywania zbiorników na terenie
Oczyszczalni ścieków w Toszku oraz odprowadzania ścieków do potoku toszeckiego.
Stosownie do dyspozycji art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi
na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli
w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Zgodnie z postanowieniami § 43b Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 6521 z późn. zm.) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Toszku w dniu 23 czerwca 2022 r. odbyła posiedzenie i przeprowadziła postępowanie
wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.
W toku dyskusji podkreślono że skarżący skarży się na brak działań ze strony Burmistrza Toszka
w zakresie usuwania odpadów, które zalegają na terenie Gminy Toszek, a także na zasypywanie zbiorników
na terenie Oczyszczalni ścieków w Toszku oraz odprowadzanie z tego obiektu ścieków do potoku
toszeckiego.
W powyższej sprawie wyjaśnień udzielił Burmistrz Toszka oraz pracownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Toszku. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji została poinformowana, że Skarżący kierował już do organu wykonawczego pisma
informujące w sprawie zalegających odpadów w miejscowościach położonych na terenie Gminy Toszek
dołączając jako dowód nieopisane zdjęcia poszczególnych odpadów, na podstawie których trudno dokonać
lokalizacji ich gromadzenia. Z uwagi na rozległy teren Gminy Toszek, brak informacji dotyczących
szczegółowego wskazania miejsc wyrzucanych odpadów stanowi barierę uniemożliwiającą podjęcie
ze strony władz gminy odpowiednich działań w tym zakresie. Wskazano, że każdorazowo po otrzymaniu
takiej informacji zwracano się do skarżącego z pismem o wskazanie dokładniejszej lokalizacji nielegalnych
wysypisk odpadów, na które ani razu nie otrzymano odpowiedzi. Także w złożonej skardze wymienione
zostały tylko nazwy miejscowości, w których zalegają odpady bez określenia ich dokładniejszego miejsca,
co utrudnia podjęcie odpowiednich działań na podstawie art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) przez Burmistrza Toszka. Ponadto Komisja została
poinformowana, że w przypadku pozyskania przez Burmistrza Toszka informacji wskazującej dokładną
lokalizację powstania "dzikich wysypisk" każdorazowo czynione są starania dotyczące ustalenie właściciela
nieruchomości i wydania decyzji nakazującej ich usunięcie. W toku dyskusji udzielono także stosownych
wyjaśnień w kwestii podniesionego w skardze zarzutu dotyczącego zasypywania zbiorników na terenie
Oczyszczalni ścieków w Toszku przy ul. Boguszyckiej oraz odprowadzania ścieków z ww. obiektu
do potoku toszeckiego. Wskazano, że władze gminy także były już o niniejszym fakcie informowane
na piśmie przez skarżącego, w związku z czym podjęto odpowiednie działania, o których powiadomiono
wnoszącego pismo. Nadto poinformowano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, że niniejsze zagadnienia
przekazano do rozpatrzenia organom właściwym, tj. Staroście Gliwickiemu, który wydał decyzję
zezwalającą na przetwarzanie odpadów poprzez odzysk na terenie Oczyszczalni ścieków w Toszku, a także
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, który jest organem wydającym pozwolenia
wodnoprawne na odprowadzanie wód i ścieków.
Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła zarekomendować
Radzie Miejskiej w Toszku uznanie przedmiotowej skargi za bezzasadną w całości.
W związku z tym, iż organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są organami
kolegialnymi, jedyną forma prawną, w której rada może wypowiedzieć się w przedmiotowej skardze jest
uchwała.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną wydaje się
w pełni uzasadnione.
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