
UCHWAŁA NR XL/332/21 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią A. J.  na postępowanie Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę wniesioną przez Panią A. J. do Urzędu Gminy w Andrespolu na dyrektora 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Uzasadnienie

W dniu 20 kwietnia 2021 roku skarżąca złożyła do tutejszego Urzędu Gminy w Andrespolu skargę na
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol, rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu
16 czerwca 2021 roku.

Skarga dotyczyła "zachowania dyrektora ZGK podczas próby ustalenia dlaczego pracownik podlegający
ZGK kilkanaście razy przejechał ul. Zduńską nie wykonując ani odśnieżania, ani też sprzątania o czym
świadczyło ustawienie szczotek, które nie dotykały ulicy". Skarżąca "usłyszała że to Dyrektor ZGK wydał
polecenie pracownikowi żeby w taki sposób jeździł ulicą Zduńską".

Komisja zapoznała się z treścią skargi, o której mowa oraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze z których wynika, iż w pierwszych dniach kwietnia
2021 roku prowadzone były na terenie Sołectwa Andrespol prace porządkowe związane z zamiataniem ulic.
Prace te w części wykonywał sprzęt będący na wyposażeniu ZGK tj. ciągnik wyposażony w zamiatarkę
czołową, która posiada własny zbiornik na odpady (piach) w ograniczonej ilości 200 litrów. Wymogiem
technologicznym jest aby po napełnieniu zbiornika dokonano jego opróżnienia. Zebrany piach z ul. Głogowej
odwożony był ul. Zduńską na miejsce wysypu przy zbiegu ul. Krzywej i Szyszkowej.

Tak obrana trasa była z punktu widzenia ekonomiki jazdy i kierunku sprzątania najkorzystniejsza.

Pracownik zleconą pracę wykonywał na polecenie Dyrektora ZGK o czym w rozmowie telefonicznej została
poinformowana skarżąca. Operator transportujący zanieczyszczony piach nie mógł wykonywać żadnych prac
w ul. Zduńskiej z powodu technologicznie oczywistych.

Komisja Skarg,Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol uznała, że skarga wniesiona na Dyrektora ZGK
w Wiśniowej Górze jest niezasadna i takie stanowisko przedstawi Radzie Gminy Andrespol.

Rada Gminy Andrespol po zapoznaniu się z treścią skargi oraz ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków
i Petycji podzieliła stanowisko tej Komisji oraz przyjęła, że skarga wniesiona na Dyrektora ZGK w Wiśniowej
Górze jest niezasadna.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.z 2021 r., poz. 735) „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną
i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych
okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- bez zawiadomienia skarżącego.”.
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