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Protokół nr 5/2020 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

z dnia 17 lipca 2020 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Porządek  posiedzenia: 

1. Wypracowanie stanowiska w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna złożonej przez     

Pana  J.K.   

2. Sprawy różne. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad  

Za przyjęciem głosowało- 5 członków komisji  

Wstrzymało się – 0 członków komisji  

Przeciw głosowało – 0 członków komisji  

Na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przybył skarżący Pan J.K.  

 

 
Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Poczesna w sprawie skargi Pana  

J.K. na opieszałe załatwienie sprawy likwidacji nielegalnego wysypiska śmieci  w Gminie 

Poczesna przez Wójta Gminy. 

 

Przewodniczący odczytał skargę.  

Udzielono głosu autorowi skargi.  

Pan J.K stwierdził, że spotkania z Panem Wójtem i pracownikami Urzędu są mało skuteczne. 

Wnioskuje o skuteczną wizję w asyście z Policją na przedmiotowym  terenie i podjęcie 

radykalnych kroków, celem rozstrzygnięcia  nielegalnego wysypiska śmieci na sąsiadującej 

działce.   

Głos zabrali: 

 

Radna Danuta Woźniakowska – czy Prowadzi Pan działalność gospodarczą na swojej 

działce? 

J.K – nie prowadzę  

Wójt Gminy- uwagi pana J.K są mało rzetelne z uwagi na fakt, że Urząd Gminy Poczesna ma 

udokumentowane działania w sprawie. Od roku 2018 sprawa jest monitorowana i do dnia 30 

czerwca 2020 jest w trakcie realizacji / 34 działania/. Opór jaki istnieje po stronie właściciela 

działki i osoby dokonującej tego procederu wpływa na rozciągłość w czasie. Urząd jest 

zobowiązany do działań zgodnie z prawem. Zostanie powołany biegły do oceny 

przedstawionej sytuacji. Wójt zawnioskował by Komisja poprosiła właściciela działki, celem 

konfrontacji zarzucanych przez J.K czynów.  

Ad. 1   
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Wójt Gminy Poczesna złożył pisemne wyjaśnienia do komisji-  nr pisma 

GOS.6236.1.87.2018.MT z dnia 16 lipca 2020 roku. – pismo w zał.  

Przewodniczący Komisji zapoznał członków z pisemnymi wyjaśnieniami Wójta.  

Wójt kontynuował wyjaśnienia; problem chcemy rozwiązać, pracownik urzędu M.T 

zakomunikowała, że próby dokonania wizje w terenie były kilkakrotnie  podejmowane- 

bezskutecznie z uwagi na brak możliwości wejścia na posesję.  

Radny Waldemar Kucia; czy interweniował Pan /J.K / do Inspektora Ochrony Środowiska?  

Odpowiedź J.K – tak, ale z uwagi na mały rozmiar sprawy nie zainteresowano się.  

Kontynuując - próbowałem nawiązać kontakt z osobą, która gromadzi rzeczy na działce w 

Hucie Starej A, ale jest bardzo utrudniony.  

Radny Artur Sosna – na drodze cywilno-prawnej powinna być rozwiązana sprawa.   

Podziękowano Panu J.K za udział w Komisji.  

Wójt Gminy  dodał, że działania administracyjne będą kontynuowane. Powołany zostanie 

biegły , który oceni gromadzone rzeczy.  

 

Komisja zawnioskowała by na kolejne posiedzenie komisji zaprosić właściciela działki. 

Skarga jest niezasadna i wymaga dalszych wyjaśnień.  

 

W tym punkcie uwag nie zgłoszono. 

 

  Ad .2  

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji zapoznał  Radnych z PETYCJĄ od 

mieszkańców Sołectwa Słowik z dnia 15 lipca 2020 r / data wpływu do Urzędu/  w sprawie 

drożności rowów.  

Głos zabrał Wójt Gminy; takich wniosków jest kilka z terenu Gminy, szczególnie po 

ostatnich opadach deszczu. Z pewnością są zasadne i będą realizowane. Na uwagę jednak 

zasługuje fakt, że niektóre są w kompetencji organu wykonawczego,  ale są także w 

kompetencji np. właściciela  posesji.  

W chwili obecnej zastępca Wójta wraz z pracownikami jest w terenie, celem monitoringu 

zgłoszonych wniosków. Na podstawie sporządzonej notatki służbowej wnioski będą 

realizowane.  

Komisja zawnioskowała by PETYCJA mieszkańców Sołectwa Słowik była przekazana do 

Wójta Gminy Poczesna.  

W tym punkcie uwag nie zgłoszono. 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

          

                  Przewodniczący  

        Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Waldemar Kucia 

 

Protokół sporządziła: 

 Renata Smędzik                                                                                                                    


