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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 6.055.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 509) w związku z art. 239 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Po zapoznaniu się z pismem z dnia 2.05.2019 roku, które wpłynęło do biura Rady w dniu 
10.05.2019 roku,  skierowane do Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji, uznaje skargę 
za nieuzasadnioną. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2019 roku Skarżący złożył pismo do Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i

petycji. W piśmie tym poinformował że w trakcie budowy przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej w

2007 roku inwestor wspólnie z wykonawcą podjęli decyzję aby ziemia pochodząca z wykopów kanalizacji

za zgodą właściciela była składowana na jego działce na czas trwania inwestycji.

Rada Miejska po wypracowanym stanowisku przez Komisję skarg, wniosków i petycji, która po

uzyskaniu wyjaśnień ustaliła, że w 2007 roku Gmina Krzepice budowała sieć kanalizacji sanitarnej w

Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach. Wykonawcą byłą firma "HYDROMEX-BIS„ z Częstochowy. W zakres

zadania wchodziła między innymi ul. Dworcowa, przy której w sąsiedztwie budynku OSP budowana była

przepompownia ścieków. Wykonawca na podstawie umowy zawartej z właścicielem działki położonej przy

ulicy Dworcowej wykorzystywał ją do tymczasowego magazynowania urobku z wykopów pod kanały i

przepompownię ścieków. Urobek ten w postaci mocno nawodnionych mas ziemnych z dużą zawartością

iłów w części był wykorzystywany do zasypki wykopów po zabudowie kanałów, a nadmiar zgodnie z

umową z właścicielem działki, po uporządkowaniu pozostał na niej. Ziemia ta dużą zawartością iłów nie

nadawała się do wykorzystania na budowę warstw konstrukcyjnych dróg, a propozycji wykorzystania

nadmiaru gruntu przez mieszkańców w tym wnioskodawcy skargi w innych miejscach Osiedla Kuźniczka,

pomimo pisemnej oferty Burmistrza Krzepic, wówczas nie było.

Przedmiotowa sprawa była również przedmiotem postępowań prowadzonych przez Prokuraturę

Rejonową i Okręgową w Częstochowie, zakończonych umorzeniem i odmową ich podjęcia.

Biorąc pod uwagę powyższe skargę uznano za nieuzasadnioną.
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