UCHWAŁA NR XXI/133/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubniewic i Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, skargę na
Burmistrza Lubniewic i Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalne uznaje się za niezasadną.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do pisemnego zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Janiszewski

Id: 9EE7B077-A7FE-4CB7-AF36-28964EE26C2A. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
Do Rady Miejskiej w Lubniewicach wpłynęły o jednakowej treści:
1. Skarga mieszkańców Glisna w sprawie braku wody i nabijania liczników wodomierza powietrzem na
Burmistrza Lubniewic i Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach przekazana z
Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
2. Skarga mieszkańców Glisna dotycząca braku podejmowania skutecznych działań przez Burmistrza
Lubniewic w sprawie notorycznego braku wody w okresie letnim w miejscowości Glisno przekazana z
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.
3. Skarga mieszkańców Glisna na Burmistrza Lubniewic w związku z przerwami w dostawie wody
z wodociągu publicznego Glisno z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie.
4. Skarga mieszkańców Glisna na Burmistrza i Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w
przedmiocie dostępu do wody przekazana od Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) rozpatrzenie skargi należy Rady Miejskiej.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu komisji w dniu 20 lipca 2020 r., po zapoznaniu się ze
skargą oraz opinią Burmistrza Lubniewic i Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej zwraca się o
uznanie skargi za niezasadną, przedstawiając projekt niniejszej uchwały.
Sytuacja związana z modernizacją stacji, jest głównym priorytetem Gminy.
Pierwsze sygnały o potrzebie modernizacji stacji uzdatniania wody w Gliśnie sięgają lat
2005 - 2010. Już wówczas dochodzi do spadku ciśnienia wody i chwilowych jej braków. W grudniu 2014 r.
Gmina Lubniewice posiada gotowy projekt budowlany na „Przebudowę i rozbudowę ujęcia wody
w Gliśnie” wraz z kosztorysem inwestorskim i pozwoleniem na budowę. Na tym sprawa się kończy,
a problem pogłębia się nadal.
W ub. roku Burmistrz Lubniewic Radosław Sosnowski podjął decyzję o kolejnym przedłużeniu
pozwolenia na budowę, mając nadzieję na pozyskanie środków ze sprzedaży majątku na potrzeby wkładu
własnego do potencjalnego sfinansowania ww. wspomnianej inwestycji. Ze względu na trudną sytuacje
finansową Gminy, objętą Programem Postępowania Naprawczego na lata 2020-2022 (zadłużenie ok 65%
względem planowanych dochodów bieżących gminy), zgodnie z uchwałą Nr XVI/95/2020 z dnia 13
stycznia 2020 r., Gmina nie jest w stanie przeznaczyć własnych środków na wykonanie zadania, którego
koszt jest szacowany nawet na ok. 1.200.000 zł.
Burmistrz Radosław Sosnowski poinformował, że w związku z powyższym, a zwłaszcza po
ostatniej rozmowie z Panią Minister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, ma zamiar złożyć wniosek do Pana
Premiera o przyznanie środków z jego rezerwy.
Aktualnie Gmina jest w trakcie aktualizacji projektu w zakresie zastosowanych technologii
oraz kosztorysu, co w czasie urlopów i stałego obłożenia zawodowego specjalistów nie jest łatwe.
W celu poprawy dostawy wody w miesiącu lipcu dokonano wymiany nowej pompy.
Po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska w Lubniewicach postanawia podjąć uchwałę o uznaniu skargi za
niezasadną.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Janiszewski
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