
UCHWAŁA Nr XXXII/…../2013 

Rady Gminy Murów 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów 

 
Działając 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, poz. 645) w związku z art. 229 pkt. 3 KPA  
po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie 
skargi Pana Bernharda Mohlek  na działania Wójta Gminy Murów w zakresie organizacji 
gospodarki odpadami na terenie gminy Murów, Rada Gminy Murów uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Bernharda Mohlek z dnia 11.10.2013 r. (wpływ do 

Rady Gminy Murów 21 październik 2013 r.) na działania Wójta Gminy Murów w zakresie 

organizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Murów z motywów wskazanych  

w uzasadnieniu. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do 

przesłania skarŜącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie uchwały 
 
 

 SkarŜący twierdzi, Ŝe w dniu 5 marca br. wystawił przed swoją posesję worki 

ze śmieciami, które winny być odebrane przez firmę, z którą miał zawartą umowę na odbiór 

odpadów komunalnych. Zgodnie z harmonogramem owej firmy odpady odbierane były  

27 lutego, następny termin wypadał 13 marca. Wobec powyŜszego skarŜący wystawiając 

odpady wcześniej niŜ przewidywany termin odbioru winien je zabezpieczyć przed 

ewentualnym uszkodzeniem worków, a tłumaczenie, Ŝe nie jest on policjantem i nie ma 

obowiązku pilnowania śmieci jest niesłuszne, gdyŜ do momentu odbioru ich przez 

uprawnione przedsiębiorstwo to właściciel jest odpowiedzialny za pozostawione odpady. 

Sugestia, Ŝe to ktoś z mieszkańców zabrał worek i podrzucił w innym miejscu jest 

równieŜ niestosowna, gdyŜ z dokumentacji fotograficznej wynika, Ŝe porzucona została 

większa ilość śmieci niŜ mieściło by się w jednym worku. Na miejscu znaleziono dokumenty 

z danymi adresowymi oraz personalnymi skarŜącego. Fakt ten został zgłoszony przez Wójta 

Gminy Murów na Policję, która przejęła sprawę.  

W toku prowadzonego postępowania został nałoŜony na skarŜącego mandat, którego 

on nie przyjął, wobec czego został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego  

w Kluczborku. 

Wójt Gminy Murów działając zgodnie z prawem obciąŜył skarŜącego kwotą 594 zł. za 

uprzątnięcie drogi gminnej z zalegających śmieci. SkarŜący nie zgadza się z decyzją Wójta, 

odmawia zapłacenia powyŜszej kwoty. 

Zebrane materiały oraz ustne wyjaśnienia Wójta Gminy oraz pracownika referatu 

ochrony środowiska dowodzą, Ŝe skarga jest bezzasadna. 

 

   

 


