Uchwała Nr XL/23/2010
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego –ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591
z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:
§ 1.
Po przeanalizowaniu skargi Pani Agnieszki Wieczorek
na kierownika zakładu budżetowego -Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku
w oparciu o złożone wyjaśnienia przez strony, skargę uznaje się za zasadną.

§ 2.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XL/23/2010
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2010 r.
Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę na działanie Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu w dniu 19 i 31 maja 2010 r.
Sprawa dotyczy awarii przyłącza wodociągowego, która powtarza się od 2005 r.
na posesji Pani Wieczorek. Rura doprowadzająca wodę, zdaniem skarżącej
powinna być już dawno wymieniona w całości, a nie byłoby teraz tych problemów.
Komisja dokonała na miejscu oględzin miejsca występowania w/w awarii
i rozmawiała ze stroną.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wysłuchał wyjaśnień Kierownika Zakładu ,
który powiedział, że na posesji Pani Wieczorek rura zasilająca dopływ wody
wykonana jest z wadliwego materiału. Pierwszą naprawę robił poprzedni
wykonawca, a następne ZGK- po przejęciu użytkowania wodociągów na terenie
gminy Jedlińsk. Częstotliwość występowania awarii oraz nieporozumienia między
stronami- spowodowały wydanie polecenia przez Wójta Gminy Kierownikowi ZGK
ostatecznego usunięcia usterek poprzez wymianę całego wadliwego przyłącza
w terminie do 30.10.2009r. Kierownik ZGK- pismo znak ZGK -260/09 z dnia
01 grudnia 2009 r. powiadomił zainteresowaną , że wymiana odcinka przyłącza nie
została wykonana z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, a termin prac
będzie wcześniej z Państwem Wieczorek uzgodniony.
Nie wywiązanie się Kierownika z powyższego oraz kolejna awaria w 2010 r. była
przyczyną złożenia skargi. Pani Wieczorek zgłosiła także zastrzeżenia co do sposobu
wykonywania robót ziemnych przy usuwaniu napraw.
Z uwagi na powyższe Komisja uznała skargę za zasadną i przygotowała projekt
uchwały na najbliższą sesję. Rada Gminy uznała stanowisko Komisji i podjęła
uchwałę Nr XL/23/2010 na sesji w dniu 28 czerwca 2010 r.

