
Uchwała Nr XXIV/225/05
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 07 grudnia 2005r.

w sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana T. O.  na działalność Wójta Gminy w Gniewoszowie


Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990r.  o samorządzie gminnym   (tj.: Dz.u. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)   oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego  Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Uznaję   się  skargę  Pana  Tomasza  Ograbka  z dnia  24.10.2005r.  skierowaną do Wojewody Mazowieckiego  w Warszawie  w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa  wodociągu  w miejscowości Wysokie Koło” za  bezzasadną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3

Uchwała podlega przekazaniu   Panu T. O.  oraz  Wojewodzie Mazowieckiemu w Warszawie .



Uzasadnienie

Zadanie inwestycyjne  „Budowa wodociągu w  miejscowości Wysokie Koło” było realizowane przez gminę Gniewoszów w 2001r. W tym czasie Skarżący T.O.  nie wyrażał zainteresowania podłączeniem  swojej posesji do wodociągu. Nadmienić  należy, że również sąsiedzi  Skarżącego nigdy nie  wyrażali   i do tej pory nie wyrażają  zainteresowania  kwestią podłączenia wodociągu.
Nie jest także sprawą bez znaczenia, że posesja  Pana T. O.  znajduje się na terenach o bardzo rozproszonej zabudowie . Z uwagi na duże, w takich  przypadkach,   koszty prac geodezyjnych,  nie zakładano z góry,  że  wszyscy    mieszkańcy będą zainteresowani przyłączeniem do wodociągu. 
Zgodnie z uchwałą Nr XXV/235/01 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 26.11.2001 w sprawie ustalenia zasad  udziału  mieszkańców wsi  Zdunków, Wysokie Koło  oraz Spółdzielni  „DOM”  w Boguszówce  w kosztach realizacji  budowy wodociągu wysokość udziału mieszkańców w realizacji zadania został ustalony  na kwotę  1.500 zł., natomiast dokonana przez Skarżącego   w dniu  29.07.2002r. przedpłata u Sołtysa wsi Wysokie Koło  wynosiła 100zł.  i została   dokonana   pół roku  po zakończeniu  robót  i rok  od  zakończenia  prac projektowych. 
Skarżący nie   zgłosił   akcesu  także w 2003r., kiedy rozpoczęto  realizację   zadania  inwestycyjnego  pod nazwą „Kompleksowe  wodociagowanie pozostałych miejscowości gminy Gniewoszów”  i  były zawierane ze wszystkimi zainteresowanymi   umowy cywilno – prawne   na wykonanie przyłącza wodociągowego, w których mieszkańcy zobowiązali się do dokonania pierwszej raty  opłaty za wykonanie przyłącza wodocuiagowego w wysokości 700 zł.,
Dlatego też , z wyżej przedstawionych względów skargę Pana T.O. uznano za bezzasadną.  Natomiast  przedpłata w wysokości 100 zł.  wraz z odsetkami ustawowymi  zostanie  zwrócona Skarżącemu. 
Mając na uwadze, iż zgodnie z art.  7 ust. 1 pkt. 1  ustawa o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  zaspokojenie  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty w zakresie  gospodarki wodnej   należy   do zadań własnych  gminy w 2006r. wśród zadań inwestycyjnych jest zaplanowane wykonanie  wodociągowania uzupełniającego, czyli doprowadzenie  wodociągu   do tych osób  , które z  różnych   przyczyn, do chwili obecnej  nie korzystają z wodociągu. Przy tej okazji zostanie rozpatrzony wniosek Pana T.O.   




Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Banaś

