
UCHWAŁA Nr XV/115/2008
RADY GMINY MURÓW
z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Działając  na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt.  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 

gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974/  

w związku z art. 229 pkt. 3 KPA po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Murów w sprawie skargi Pana Krystiana Kuczera z dnia 16 czerwca 2008 r. na sposób 

i tryb załatwiania spraw przez Wójta Gminy Murów Rada Gminy Murów uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Krystiana Kuczera z dnia 16 czerwca 2008 r. na sposób 

i tryb załatwiania spraw przez Wójta Gminy Murów z motywów wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Gminy  Murów,  zobowiązując  

go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb  mieszkańców  gminy  w  tym  gospodarka  wodna  oraz  zaopatrzenie  ludności  w  wodę 
należy  do  zadań  własnych  gminy.  Szczegółowe  zasady  realizacji  obowiązku  zaopatrzenia 
ludności w wodę określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i  zbiorowym  odprowadzaniem  ścieków  precyzując  w  art.  1,  że  obowiązek  zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę dotyczy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Z  przywołanych  przepisów  wynika  w  sposób  jednoznaczny,  że  gmina  nie  jest 
zobowiązana do zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczonej na prowadzenie działalności 
rolnej i hodowli zwierząt.

Skarżący  podniósł  w  stosunku  do  Wójta  zarzuty  dotyczące  braku  dowozu  wody  
do jego gospodarstwa. Ustalono, że chodzi o wodę na cele pojenia bydła. Wbrew twierdzeniom 
skarżącego ustalono,  że Wójt  Gminy Murów wielokrotnie  udzielał  pomocy Panu Kuczera  w 
pozyskaniu  wody  na  cele  prowadzenia  działalności  rolnej  począwszy  
od sierpnia 2007 roku. Nie stwierdzono by Wójt lekceważył jakiekolwiek spawy podnoszone 
przez Pana Kuczerę, wręcz przeciwnie. Ustalono, że Wójt wszystkie problemy zgłaszane przez 
mieszkańców stara się rozwiązywać wykazując wiele zaangażowania.

Podczas rozpatrywania skargi strony dążyły do porozumienia. Przeprowadzono rozmowę 
wyjaśniającą  z  Panem  Kuczera  i  Wójtem  w  obecności  Inspektora  Pana  Karwatha.  Komisja 
zapoznała  się  również  z  podaniem Pana  Kuczery  z  20.08.2007  roku  w  sprawie  rozwiązania 
problemu z niskim stanem wody w jego studni oraz z odpowiedzią Wójta Gminy z 22.08.2007 
roku,  w  której  Wójt  wykazując  zrozumienie  dla  problemów  związanych  
ze stanem wody, podjął decyzję o kilkakrotnym dostarczeniu wody wozami Ochotniczej Straży 
Pożarnej  do  gospodarstwa  Pana  Kuczery,  jak  również  użyczył  zainteresowanemu  zbiornik 
pożarowy  o  pojemności  2,5  m3 umożliwiający  zgromadzenie  zapasu  wody.  W  piśmie  tym 
również Wójt Gminy zobowiązał Pana Kuczerę do podjęcia działań w celu odzyskania dostępu 
do wody poprzez pogłębienie istniejącej studni. Równocześnie wyznaczono Panu Kuczera termin 
do końca września 2007 roku.

Z treści wniesionej skargi jak i  wyjaśnień złożonych w dniu 26.06.2008 r. przez Pana 
Kuczerę  wynika,  że  nie  podjął  on  żadnych  działań  w  celu  pogłębienia  studni  i  odzyskania 
lepszego  dostępu  do  wody.  Pan  Kuczera  wyjaśnił,  że  studni  nie  da  się  pogłębić,  jednak  
nie przedłożył na ten temat ekspertyzy uprawnionego podmiotu.

Nadmienić  trzeba,  że  pretensje  co  do  dowozu  wody  zgłoszone  przez  Pana  Kuczerę 
dotyczą  dowozu  wody  nie  na  potrzeby  bytowe  ludzi  tylko  na  potrzeby  związane  
z prowadzoną hodowlą zwierząt i ich pojeniem, czyli na cele prowadzonej działalności rolniczej.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  przypomniała,  że  sprawę  budowy  wodociągu  
we wsi Okoły omówiono i wyjaśniono szczegółowo na ostatniej sesji Rady Gminy gdzie byli 
obecni również mieszkańcy wsi Okoły oraz zainteresowany.

Wójt  Gminy  odniósł  się  do  zarzutów  skargi  i  wyjaśnił,  że  sprawy  wszystkich 
mieszkańców traktuje z należytą starannością a Panu Kuczera udzielał pomocy w rozwiązaniu 
problemów z wodą poprzez okresowy dowóz wody wozami OSP.

Wójt Gminy ponownie zadeklarował pomoc w rozwiązaniu problemu zapraszając Pana 
Kuczerę na rozmowę do swojego gabinetu w obecności Przewodniczącego Rady Gminy.

Radczyni  Prawna  wyjaśniła,  że  na  gminie  nie  ciąży  obowiązek  dostarczania  wody  
na  cele  gospodarcze  lub  prowadzonej  działalności  rolniczej  w  związku  z  czym  zarzut  
w tej kwestii jest nieuzasadniony.

Wobec powyższych ustaleń Komisja uważa skargę za bezzasadną.


