
Uchwała  Nr XXVI/123/ 2005
Rady Gminy Cisek

z dnia 31 stycznia 2005r

w sprawie rozpatrzenia skargi P. Konrada Haronska.

                        Na podstawie art.18 ust. 2,pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorz�dzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142  poz.1591,  z 2002r a Nr 23  poz.220,  Nr 62 poz. 558,  Nr
113 poz.984, Nr 214 poz. 1806,Dz.U.Nr 153 poz. 1271 oraz z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz.1568) oraz art.229 pkt 3 Kodeksu Post�powania Administracyjnego ( tekst jednolity
Dz.U.Nr z 1980r poz.26 z pó�niejszymi zmianami ) – po zapoznaniu si� ze stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej dot. skargi  Konrada Haronski  zam. Roszowice ul.Płonia  –Rada Gminy
Cisek uchwala co nast�puje:

§ 1.

Uznaje si� za niezasadn� skarg� Konrada Haronski  na Wójta Gminy Cisek zawart� w
pismach z dnia :
1. 29.XI.2004r w sprawie braku odpowiedzi na pismo z dnia 29.XII 2000r oraz braku reakcji

Wójta na kradzie� wody z publicznych hydrantów.
2. 01.XII.2004  w sprawie zapłaty za szkody i słu�ebno�� gruntow� budowy wodoci�gu w

1997r.,
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowi�cym zał�cznik do uchwały

§ 2.

Zobowi�zuje si�  Przewodnicz�cego Rady Gminy Cisek  do przesłania skar��cemu si� odpisu
niniejszej uchwały wraz z zał�cznikiem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

/-/Paweł Ryborz



                                                                                                             Zał�cznik  do Uchwały Nr XXVI/123/2005
Rady Gminy Cisek z dnia 31 stycznia 2005r

Uzasadnienie

Z ustale� Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek dokonanych w trakcie badania skargi
Konrada Haronski wynika, �e :

1. W dokumentacji Urz�du Gminy Cisek znajduje si� kopia pisma Nr IUR –7030-1/2001
Wójta Gminy Cisek z dnia  26 stycznia 2001r adresowanego do Konrada Haronski i
zawieraj�cego negatywn� odpowied� na wniosek o umorzeniu nale�no�ci za dostaw�
wody zawartych w pi�mie K.Haronski do Urz�du Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2000r.
Nadto dokumentacja Urz�du Gminy dot. wysyłki korespondencji urz�du w dniu 26
stycznia 2001r uprawdopodobniła fakt wysłania w/w pisma Wójta Gminy K.Haronsce.

2. Przed zło�eniem skargi  K. Haronska sygnalizował wprawdzie w swoim pi�mie z
29.XII.2000r zjawisko rzekomej kradzie�y wody z hydrantów publicznych, jednak�e nie
podał do chwili obecnej jakichkolwiek okoliczno�ci uprawdopodabniaj�cych tak�
kradzie� (dat kradzie�y, miejsc, sprawców itd.).

3. W okresie budowy wodoci�gu w miejscowo�ci Roszowice, to jest w 1997r, K.Haronska,
podobnie jak inni mieszka�cy tej miejscowo�ci, zawarł umow� z Gmin� Cisek, w której
zezwolił na przeprowadzenie wodoci�gu przez działki gruntu stanowi�ce jego własno��.
W umowie tej nie przewidziano odpłatno�ci za przeprowadzenie wodoci�gu przez grunty
K.Haronski, a jedynie mo�liwo�� wypłaty wła�cicielowi gruntu odszkodowania za szkody
powstałe przy budowie wodoci�gu. Do chwili zło�enia skargi K.Haronska nie zgłaszał do
Gminy jakichkolwiek roszcze� odszkodowawczych w tym zakresie, a ��danie
odszkodowania zawarte w skardze w �aden sposób nie jest udokumentowane.

W tym stanie rzeczy  omówione wy�ej zarzuty zawarte w skardze, a tym samym i cała
skarga nie zasługuj� na uwzgl�dnienie.


