
UCHWAŁA NR 253/XXVII/13
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie skargi Pana Andrzeja Piaszczyka na Wójta Gminy Poczesna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 
roku, poz. 594.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 267)  Rada Gminy Poczesna uchwala: 

§ 1. Skargę Pana Andrzeja Piaszczyka na Wójta Gminy Poczesna uznaje sie za bezzasadną z przyczyn 
podanych w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, która poinformuje skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

mgr inż. Lidia Kaźmierczak
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      Załącznik do Uchwały 

                  Rady Gminy Poczesna 

          Nr 253/XXVII/13 

         z dnia 27 czerwca 2013r. 

 

 

Stanowisko Rady Gminy Poczesna 

 w sprawie skargi Andrzeja Piaszczyka na Wójta Gminy. 

 

 

W dniu 11 czerwca 2013 roku do Rady Gminy Poczesna,  za pośrednictwem Wojewody 

Śląskiego wpłynęła skarga Andrzeja Piaszczyka na bezczynność Wójta.  

Skarżący zarzucił iż pomimo, że we wrześniu 2011 roku i czerwcu 2012 roku zawiadomił 

Wójta o występowaniu na terenie wsi Słowik agresywnego chwastu – barszczu 

Sosnowskiego Wójt do chwili obecnej nic nie uczynił w tej sprawie, a jedynie obiecywał, że 

podejmie prace mające na celu likwidację tej rośliny. 

Twierdzenia skarżącego nie polegają na prawdzie.  

W dniu 25 czerwca 2012 roku Wójt Gminy zawarł umowę Nr GIZ.272.37.2012.ABM na 

realizację zadania: „zwalczanie siedlisk barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy 

Poczesna o łącznej pow. 2,5ha”.  Przedmiotowe prace zostały wykonane w okresie od 27 

czerwca 2012 roku do 17 sierpnia 2012 roku odebrane i zapłacone. Prace polegały na 

wykoszeniu i oprysku przy zastosowaniu herbicydu zawierającego glifosad. 

Do zabiegów zwalczania barszczu wyznaczono wszystkie tereny, co do których wpłynęła 

informacja o występowaniu agresywnej rośliny. 

Ponadto mieszkańcy Gminy zostali poinformowani w drodze ogłoszenia o przystąpieniu do 

akcji zwalczania barszczu i skutkach kontaktu z tą rośliną. 

Właściciele nieruchomości co do której zgłoszono wystąpienie barszczu zostali 

powiadomieni o przystąpieniu do niszczenia tej rośliny. 

Również skarżący został powiadomiony o prowadzeniu tych prac. 

Dodatkowo Komisja Rewizyjna przeprowadziła rozmowy z komisją, która dokonała oceny 

wykonanych prac zgodnie z umową Nr GIZ.272.37.2012.ABM z dnia 25 czerwca 2012r.  

z Zakładem Usługowym Melioracje Drogi Wysypiska Śmieci Andrzej Nowak, której 

przedmiotem było zwalczanie siedlisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy 

Poczesna. Na podstawie protokołu i przeprowadzonych rozmów Komisja stwierdziła, że 

prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami wskazanymi w ww. umowie. 

W 2013 roku do Urzędu Gminy nie wpłynęły informacje o potrzebie likwidacji barszczu. 

Tym niemniej Wójt Gminy planuje wykonać przegląd pól na których w 2012 roku była 

niszczona roślina, celem ustalenia potrzeby powtórzenia zabiegów. 

Z powyższych względów skargę uznaje się za bezzasadną. 
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