Projekt
z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Mszczonowie
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje:
§ 1. Skargę indywidualną złożoną na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Mszczonowie uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 23.11.2017r. wpłynęło do Burmistrza Mszczonowa mgr inż. Józefa Grzegorza Kurka pismo Pana
XXXXXXX z dnia 23.11.2016r. zawierające skierowaną do niego skargę na Grzegorza Ludwiaka dyrektora
Zakładu

Gospodarki

Komunalnej

i

Mieszkaniowej

powołujące

się

na

Kodeks

Postępowania

Administracyjnego art. 227 w związku z art. 232 §2 oraz art. 233,235, którą to Burmistrz Mszczonowa
skierował do rozpatrzenia przez Radę Miejską.
Pan XXXXXXX skarży się, że: „do chwili obecnej nie zostało usunięte źródło korozji zanieczyszczające
wodę pobieraną z wodociągu”. W/w zanieczyszczenie nie może być usunięte gdyż nie istnieje. Woda jest
regularnie badana przez ZGKiM w Mszczonowie oraz przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Żyrardowie i spełnia wszystkie normy. Rury wodociągowe i przyłączeniowe są z tworzywa sztucznego
(PVC i PE) wobec czego nie mogą korodować.
Dalej Pan XXXXXXX pisze: „nie wykonano analizy składu wody na moim ujęciu”. W ramach zbiorowego
zaopatrzenia nie przewiduje się badania wody na poszczególnych przyłączach. Zresztą nigdy nie było
takiego wniosku z jego strony.
Pan XXXXXXX stwierdza: „nadal kontynuowane jest co miesiąc płukanie zardzewiałej rury zamiast jej
wymiana”.
Rura PCV nie może być zardzewiała, a płukanie odbywa się na zgłoszenie odbiorcy, celem usunięcia
naturalnych osadów gromadzących się na kilku metrach końcówki sieci na której nie ma rozbioru.
Wymiana odcinka sieci PVC Ø 90 o długości 300 m nie ma żadnego uzasadnienia.
Reasumijąc powyższe należy stwierdzić, iż zarzuty zawarte w skardze są całkowicie bezzasadne i nie
znajdują potwierdzenia w faktach.
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