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UCHWAŁA NR VI/40/11
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 19 marca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Nogackiego na działalność Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Gnojnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 229 pkt. 3, art. 244 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
(Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46) – Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie, złożonej 
w dniu 31 stycznia 2011 r. przez Pana Tomasza Nogackiego, w której Pan Nogacki zarzuca zakładowi 
nieprawidłowości w wykonaniu naprawy wodociągu gminnego, Rada Gminy po zapoznaniu się 
z materiałami dowodowymi uznaje skargę za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując go do 
przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Pan Tomasz Nogacki w dniu 31.01.2011 r. wniósł skargę do Wójta Gminy Gnojno na 
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie. 

Zgodnie z art. 229 kpa skargę na działalność jednostki organizacyjnej gminy rozpatruje według 
właściwości Rada Gminy. 

Przed podjęciem przedmiotowej uchwały podjęto postępowanie wyjaśniające, które wykazało, że 
zarzuty skargi są bezzasadne. Pracownicy ZGK, usuwając awarię, działali w stanie wyższej 
konieczności, dopełnili wszelkich środków, aby nie wyrządzić jakiejkolwiek szkody 
w nieruchomościach sąsiadujących z obszarem awarii. Ponadto świadkowie potwierdzili, że pęknięcia 
w budynku zajmowanym przez pana Tomasza Nogackiego wystąpiły o wiele wcześniej i nie mają 
związku z pracami wykonywanymi przez pracowników ZGK. 

Mając na względzie powyższe oddalenie skargi jest zasadne. 


