
Uchwała Nr XLN/237/13

Rady Gminy Somianka
  z dnia 3 września 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  594,
z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 oraz 237 § 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 267) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać  skargę  Pana  Janusza  Kowalskiego  z  dnia  22  lipca  2013  r.  
na działalność Wójta Gminy Somianka – za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązuje  się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
    Rady Gminy

 /-/ Krzysztof Jan Rakowski



Uzasadnienie do Uchwały 
Nr XLN/237/13 Rady Gminy Somianka z dnia 3 września 2013 r.

Pan  Janusz  Kowalski  złożył  w  dniu  12  sierpnia  2013  r.  skargę
do Wojewody Mazowieckiego na Wójta Gminy Somianka, dotyczącą 
odbioru śmieci z Jego domu. W wyniku postępowania wyjaśniającego 
ustalono, co następuje:

Gmina  Somianka  posiada  zawartą  umowę  na  odbiór  odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z Firmą MPK Sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrołęce ul. Kołobrzeska 5. Umowa została zawarta dnia 
27 czerwca 2013 r.  na podstawie art.  39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

W  porozumieniu  z  powyższą  Firmą  ustalony  został  harmonogram 
odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. 
W  powyższym  harmonogramie  wyznaczony  został  pierwszy  termin 
odbioru  odpadów  komunalnych  zmieszanych  na  dzień  18  lipca
(tj. czwartek).

W  wyznaczonym  terminie  odbioru  odpadów  nie  wszystkie  śmieci 
zostały  odebrane.  W  tym  również  nie  odebrano  śmieci  od  Pana 
Janusza  Kowalskiego.  Nie  wszystkie  śmieci  zostały  odebrane
ze względu na to, że ilość odpadów wystawionych przez mieszkańców 
wzrosła kilkukrotnie. Zgodnie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.  z  2012  r.
poz. 391, z późn. zm.) gmina a w tym przypadku firma, która wygrała 
przetarg,  powinna  odebrać  każdą  ilość  odpadów  wyprodukowanych
w  danym  gospodarstwie.  Wysłana  przez  Firmę  ilość  pojazdów  do 
odbioru  odpadów  okazała  się  niewystarczająca.  Owszem, 
spodziewano się w pierwszym okresie, zwiększonej ilości oddawanych 
odpadów komunalnych. Szacowano ich wzrost o ok. 30% (wzięto pod 
uwagę  inne  sąsiadujące  gminy,  gdzie  odbiór  odpadów  odbył
się  wcześniej).  Okazało  się  jednak,  że  ilość  wystawionych  przez 
mieszkańców  odpadów  wzrosła  o  ponad  30%  (rekordzista  wystawił
do odebrania aż 17 szt. 120 litrowych worków). 

W  dniu  19.07.2013  r.  Pan  Janusz  Kowalski   (podobnie  jak  inni 
mieszkańcy  Gminy)  złożył  telefonicznie  interwencję  dotyczącą
nie  odebrania  z  jego  posesji  odpadów  komunalnych.  Przeproszono 
wszystkich  interweniujących  za  zaistniałą   sytuację  i  poproszono
 o cierpliwość. W związku z powyższym, że Firma nie wywiązywała się 
z  zapisów  zawartej  umowy,  przesłano  niezwłocznie  w  dniu
19.07.2013 r. reklamację (w odniesieniu do §3 ust. 1 pkt 22 zapisów 
zawartej  umowy).  Reklamacja  przesłana  została  mailowo  oraz  za 
pośrednictwem Poczty Polskiej.  Po otrzymaniu  reklamacji  pracownik 
Firmy  poinformował,  że  odpady  z  nieruchomości  położonych
w miejscowości Popowo-Parcele i Popowo Letnisko zostaną odebrane 
w  dniu  22.07.2013  r.  Taka  informacja  została  przekazana  również 
Panu Januszowi Kowalskiemu. 



W  dniu  22.07.2013  r.  pracownik  gminy  pomagał  Firmie  przy 
odnalezieniu wszystkich nieruchomości położonych w Popowie-Parcele 
i  Popowo  Letnisko  (ze  względu  na  skomplikowany  system 
komunikacyjny)  w  celu  zabrania  wszystkich  odpadów  od  właścicieli 
nieruchomości  zamieszkałych,  którzy  złożyli  deklarację.  Odpady  od 
Pana  Janusza  Kowalskiego,  również  zostały  odebrane  w  dniu 
22.07.2013.r. w godz. 12:00 – 13:00 tj. w dniu napisania skargi.

Należy  nadmienić,  że  w  gminie  Somianka  nie  zmieniło  się 
Przedsiębiorstwo  odbierające odpady.  Przetarg  wygrała  Firma,  która 
obsługiwała dotychczas większość mieszkańców z terenu Gminy.

Wdrożenie  w  gminie  Somianka  nowego  systemu  gospodarowania 
odpadami  komunalnymi,  mimo  pewnych  niedociągnięć  ze  strony 
wykonawcy,  należy  ocenić  pozytywnie.  W przyszłości,  w  przypadku
nie  wywiązywania  się  wykonawcy  z  umowy,  wyciągane  będą 
konsekwencje,  wynikające  z  umowy.  W  tym  także  pobierane  będą
od  wykonawcy  kary  umowne,  w  przypadku  nie  odebrania  odpadów
w wyznaczonym terminie.

Reasumując należy stwierdzić, że skargę Pana Janusza Kowalskiego 
na  działanie  Wójta  Gminy  Somianka  należy  uznać  za  niezasadną. 
Mając  powyższe  na  względzie,  podjęcie  niniejszej  uchwały
jest konieczne i uzasadnione. 

Przewodniczący 
    Rady Gminy

  /-/ Krzysztof Jan Rakowski


