
UCHWAŁA NR NR XXXVII/202/09  

RADY GMINY MOKRSKO  

z dnia 27 października 2009 r.  

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

 
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, Nr 167, poz.1759, 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49. poz. 509
z 2002 r. Nr 113. poz. 984 z 2003 r. Nr 130. poz. 1188 Nr 170. poz. 1660, z 2004 r. Nr 153.poz.
1271, Nr 162.poz. 1692, z 2005 r. Nr 181. poz. 1524 Nr 64. poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz.
1539) po rozpatrzeniu skargi Państwa Haliny i Wojciecha Szaniec, Rada Gminy Mokrsko uchwala
co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się, że skarga z dnia 16 sierpnia 2009 r. wniesiona przez Państwa Halinę
i Wojciecha Szaniec na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest niezasadna. 

2. Odpowiedź na skargę,  o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżących,
o sposobie załatwienia skargi.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mokrsko.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mokrsko.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady  
Gminy Mokrsko  

 
Sabina Sokół 

UZASADNIENIE  

Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się  z treścią  pisma z dnia 16 sierpnia 2009 r.
i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznała, że skarga złożona przez P. Halinę
i Wojciecha Szaniec na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest bezzasadna. Jednocześnie Rada
Gminy Mokrsko uznała za potrzebne ustosunkowanie się do poszczególnych zarzutów zawartych
w treści skargi. Rada Gminy Mokrsko nie odniosła się do zarzutów niemerytorycznych, wysuwanych
bez jakiejkolwiek podstawy i odniesienia do przepisów prawnych. Po zbadaniu pozostałych
zarzutów Rada Gminy stwierdziła co nastepuje.  

Ad. pkt 1 i pkt 4 skargi należy wyjaśnić, że nie jest oparte na prawdzie stwierdzenie zawarte
w skardze, a dotyczące nieprawidłowości i bałaganu na terenie Baz Sprzętowo – Transportowych
w Ożarowie i w Mokrsku oraz gromadzenia w sposób nieprawidłowy „mieszanki piaskowo-solnej”
na ww. terenie.  

Na terenie Bazy Sprzętowo-Transportowej w Ożarowie zgromadzone jest kruszywo drogowe,
piasek, rury na przepusty i zebrany humus (ziemia) z prac drogowych. Nie ma żadnej mieszanki
piaskowo-solnej. Wszystkie zgromadzone materiały są uporządkowane. Drzewa w ilości 9 szt.
zostały usunięte zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Wieluniu znak: L.dz. RS.6130-59/07
z dnia 23 września 2007 r.  

Na terenie Bazy Sprzętowo-Transportowej w Mokrsku zgromadzone jest kruszywo drogowe,
piasek, rury na przepusty i zebrany humus (ziemia) z prac drogowych, a także drewno opałowe
i deski budowlane pod zadaszeniem. Nie ma żadnej mieszanki piaskowo-solnej. Znajdują się tylko
2 pryzmy piasku atestowanego dostarczonego ze żwirowni „Kik”. Wszystkie zgromadzone materiały
są w należytym porządku.  

Na posesji P. Wróbla znajdują się 3 uschnięte drzewa, są to efekty i pozostałości po składowaniu
mieszanki piaskowo - solnej w czasie pracy w Urzędzie Gminy P. Wojciecha Szańca za kadencji
poprzedniego Wójta.  

Naprawy dróg są prowadzone na bieżąco. Również wykaszanie traw i karczowanie krzaków
przy drogach jest prowadzone na bieżąco w miarę posiadanych środków. Oznakowanie dróg
zostało zakupione i jest sukcesywnie wymieniane i odnawiane.  

Zarzuty podniesione w skardze nie zostały również potwierdzone przez służby Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu, który przeprowadził w dniu 27
sierpnia 2009 r. kontrolę w tym zakresie.  

Ad. pkt 2 skargi stwierdza się, że kontrola przeprowadzona przez służby Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu nie potwierdziła również zarzutów
podniesionych w skardze P. Haliny i Wojciecha Szaniec, a dotyczących „ nawiezienia śmieci,
różnego rodzaju odpadów chemicznych i budowlanych” na terenie Parku w Mokrsku .  

W Parku Wiejskim w Mokrsku trwają  prace związane z rewaloryzacją  parku zgodnie
z „Projektem rewaloryzacji parku dworskiego w Mokrsku k/Wielunia”. Roboty budowlane zostały
zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Prace związane z rewaloryzacją parku zostały
również uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu.
W parku gromadzone są materiały – piasek, kruszywo, kamień drogowy, gruz budowlany oraz
humus, wykorzystywane wg. potrzeb do prowadzonych prac.  

Ad. pkt 3 skargi wyjaśnia się, że teren składowisko odpadów w Mokrsku jest ogrodzony, brama
i furtka zamknięte. W ogrodzeniu były ubytki, ale zostały uzupełnione. Od dnia 1 maja 2009 r.
składowisko jest zamknięte – odpady nie są przyjmowane. Na składowisko nie przyjmowano
żadnych resztek poubojowych.  

Nie są wywożone ani ścieki, ani osad z oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Powstający na
oczyszczalni osad jest w cało ści wywożony do oczyszczalni ścieków w Wieluniu przez
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń. W roku bieżącym

Przedsiębiorstwo Komunalne odebrało już 96 m3 osadu, faktury za tą  usługę  znajdują się
w dokumentacji Urzędu Gminy.  

Odpady wyrzucane przez nieznane osoby wokół składowiska są regularnie zbierane. Od dnia
2 lutego 2009 r. umieszczone są na tablicach ogłoszeń sołtysów informacje o zamknięciu z dniem 30
kwietnia 2009 r. gminnego składowiska odpadów w Mokrsku oraz o obowiązkach właścicieli
nieruchomości odnośnie postępowania z odpadami.  

Od listopada bieżącego roku będą przeprowadzone doraźne kontrole nieruchomości odnośnie
wyposażenia ich w pojemniki do zbierania odpadów oraz zawarcia umowy w zakresie odbierania
odpadów z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia.  

Ścieki bytowe z obiektów publicznych w Mokrsku, odprowadzane są kanalizacją sanitarną do
Oczyszczalni Ścieków w Mokrsku. Natomiast z obiektów publicznych (szkół, przedszkoli i remiz
oraz budynków komunalnych) w pozostałych miejscowościach, ścieki odbierane są wozem
asenizacyjnym i unieszkodliwiane w Oczyszczalni Ścieków w Mokrsku.  

Wyjątek stanowi szambo przy budynku Szkoły Podstawowej w Krzyworzece, które jest
rozprowadzane systemem drenażowym.  

Służby kontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura
w Sieradzu nie potwierdziły w całości zarzutów dotyczących nieprawidłowości na terenie Wysypiska
Odpadów Stałych w Mokrsku oraz rzekomego wywożenia na teren wysypiska osadów
z Oczyszczalni Ścieków w Mokrsku.  

WIOŚ w zarządzeniu pokontrolnym nałożył na Wójta jedynie następujące obowiązki cyt.:  

„ 1. Wysegregować  odpady w postaci płyt azbestowych z odpadów zgromadzonych na
składowisku w Mokrsku. Odpady te przekazać na składowisko odpadów niebezpiecznych.  

2. Uzupełnić braki występujące w ogrodzeniu terenu składowiska. Zabezpieczyć teren przed
dostępem osób postronnych” .  

Nałożone obowiązki należało wykonać w terminie do 18 września 2009 r. W związku z tym
Gmina musiała w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecić zadanie dotyczące usunięcia azbestu firmie
specjalizującej się w tej dziedzinie.  

Dodać należy, że Urząd Gminy w czasie kontroli był w trakcie rozstrzygania przetargu
nieograniczonego na realizację zadania: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w gminie
Mokrsko oraz likwidacja dzikich wysypisk w gminie Mokrsko”. Wyłoniony z przetargu wykonawca
wykona wszelkie roboty ziemnie i rekultywacyjne na składowisku oraz dokona rekultywacji dzikich
wysypisk na terenie gminy.  

Zakres rzeczowy robót związanych z usunięciem azbestu był również ujęty w postępowaniu
przetargowym.  

Ponieważ za wykonanie prac objętych przetargiem ustalone jest wynagrodzenie ryczałtowe,
pomniejszenie zakresu wykonanych prac nie spowodował zmniejszenia wynagrodzenia.  

Z uwagi na nałożenie na Wójta Gminy w drodze zarządzenia pokontrolnego przez WIOŚ
obowiązku wysegregowania odpadów w postaci płyt azbestowych, Gmina poniosła dodatkowe
koszty z tym związane, chociaż prace te wykonałaby firma, która wygrała przetarg w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego.  

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego należy zarzuty
postawione wobec Wójta Gminy odrzucić w całości.  

Załącznik do Uchwały Nr Nr 
XXXVII/202/09 
Rady Gminy Mokrsko 
z dnia 27 października 2009 
r.
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UCHWAŁA NR NR XXXVII/202/09  

RADY GMINY MOKRSKO  

z dnia 27 października 2009 r.  

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

 
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, Nr 167, poz.1759, 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49. poz. 509
z 2002 r. Nr 113. poz. 984 z 2003 r. Nr 130. poz. 1188 Nr 170. poz. 1660, z 2004 r. Nr 153.poz.
1271, Nr 162.poz. 1692, z 2005 r. Nr 181. poz. 1524 Nr 64. poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz.
1539) po rozpatrzeniu skargi Państwa Haliny i Wojciecha Szaniec, Rada Gminy Mokrsko uchwala
co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się, że skarga z dnia 16 sierpnia 2009 r. wniesiona przez Państwa Halinę
i Wojciecha Szaniec na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest niezasadna. 

2. Odpowiedź na skargę,  o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżących,
o sposobie załatwienia skargi.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mokrsko.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mokrsko.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady  
Gminy Mokrsko  

 
Sabina Sokół 

UZASADNIENIE  

Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się  z treścią  pisma z dnia 16 sierpnia 2009 r.
i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznała, że skarga złożona przez P. Halinę
i Wojciecha Szaniec na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest bezzasadna. Jednocześnie Rada
Gminy Mokrsko uznała za potrzebne ustosunkowanie się do poszczególnych zarzutów zawartych
w treści skargi. Rada Gminy Mokrsko nie odniosła się do zarzutów niemerytorycznych, wysuwanych
bez jakiejkolwiek podstawy i odniesienia do przepisów prawnych. Po zbadaniu pozostałych
zarzutów Rada Gminy stwierdziła co nastepuje.  

Ad. pkt 1 i pkt 4 skargi należy wyjaśnić, że nie jest oparte na prawdzie stwierdzenie zawarte
w skardze, a dotyczące nieprawidłowości i bałaganu na terenie Baz Sprzętowo – Transportowych
w Ożarowie i w Mokrsku oraz gromadzenia w sposób nieprawidłowy „mieszanki piaskowo-solnej”
na ww. terenie.  

Na terenie Bazy Sprzętowo-Transportowej w Ożarowie zgromadzone jest kruszywo drogowe,
piasek, rury na przepusty i zebrany humus (ziemia) z prac drogowych. Nie ma żadnej mieszanki
piaskowo-solnej. Wszystkie zgromadzone materiały są uporządkowane. Drzewa w ilości 9 szt.
zostały usunięte zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Wieluniu znak: L.dz. RS.6130-59/07
z dnia 23 września 2007 r.  

Na terenie Bazy Sprzętowo-Transportowej w Mokrsku zgromadzone jest kruszywo drogowe,
piasek, rury na przepusty i zebrany humus (ziemia) z prac drogowych, a także drewno opałowe
i deski budowlane pod zadaszeniem. Nie ma żadnej mieszanki piaskowo-solnej. Znajdują się tylko
2 pryzmy piasku atestowanego dostarczonego ze żwirowni „Kik”. Wszystkie zgromadzone materiały
są w należytym porządku.  

Na posesji P. Wróbla znajdują się 3 uschnięte drzewa, są to efekty i pozostałości po składowaniu
mieszanki piaskowo - solnej w czasie pracy w Urzędzie Gminy P. Wojciecha Szańca za kadencji
poprzedniego Wójta.  

Naprawy dróg są prowadzone na bieżąco. Również wykaszanie traw i karczowanie krzaków
przy drogach jest prowadzone na bieżąco w miarę posiadanych środków. Oznakowanie dróg
zostało zakupione i jest sukcesywnie wymieniane i odnawiane.  

Zarzuty podniesione w skardze nie zostały również potwierdzone przez służby Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu, który przeprowadził w dniu 27
sierpnia 2009 r. kontrolę w tym zakresie.  

Ad. pkt 2 skargi stwierdza się, że kontrola przeprowadzona przez służby Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu nie potwierdziła również zarzutów
podniesionych w skardze P. Haliny i Wojciecha Szaniec, a dotyczących „ nawiezienia śmieci,
różnego rodzaju odpadów chemicznych i budowlanych” na terenie Parku w Mokrsku .  

W Parku Wiejskim w Mokrsku trwają  prace związane z rewaloryzacją  parku zgodnie
z „Projektem rewaloryzacji parku dworskiego w Mokrsku k/Wielunia”. Roboty budowlane zostały
zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Prace związane z rewaloryzacją parku zostały
również uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu.
W parku gromadzone są materiały – piasek, kruszywo, kamień drogowy, gruz budowlany oraz
humus, wykorzystywane wg. potrzeb do prowadzonych prac.  

Ad. pkt 3 skargi wyjaśnia się, że teren składowisko odpadów w Mokrsku jest ogrodzony, brama
i furtka zamknięte. W ogrodzeniu były ubytki, ale zostały uzupełnione. Od dnia 1 maja 2009 r.
składowisko jest zamknięte – odpady nie są przyjmowane. Na składowisko nie przyjmowano
żadnych resztek poubojowych.  

Nie są wywożone ani ścieki, ani osad z oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Powstający na
oczyszczalni osad jest w cało ści wywożony do oczyszczalni ścieków w Wieluniu przez
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń. W roku bieżącym

Przedsiębiorstwo Komunalne odebrało już 96 m3 osadu, faktury za tą  usługę  znajdują się
w dokumentacji Urzędu Gminy.  

Odpady wyrzucane przez nieznane osoby wokół składowiska są regularnie zbierane. Od dnia
2 lutego 2009 r. umieszczone są na tablicach ogłoszeń sołtysów informacje o zamknięciu z dniem 30
kwietnia 2009 r. gminnego składowiska odpadów w Mokrsku oraz o obowiązkach właścicieli
nieruchomości odnośnie postępowania z odpadami.  

Od listopada bieżącego roku będą przeprowadzone doraźne kontrole nieruchomości odnośnie
wyposażenia ich w pojemniki do zbierania odpadów oraz zawarcia umowy w zakresie odbierania
odpadów z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia.  

Ścieki bytowe z obiektów publicznych w Mokrsku, odprowadzane są kanalizacją sanitarną do
Oczyszczalni Ścieków w Mokrsku. Natomiast z obiektów publicznych (szkół, przedszkoli i remiz
oraz budynków komunalnych) w pozostałych miejscowościach, ścieki odbierane są wozem
asenizacyjnym i unieszkodliwiane w Oczyszczalni Ścieków w Mokrsku.  

Wyjątek stanowi szambo przy budynku Szkoły Podstawowej w Krzyworzece, które jest
rozprowadzane systemem drenażowym.  

Służby kontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura
w Sieradzu nie potwierdziły w całości zarzutów dotyczących nieprawidłowości na terenie Wysypiska
Odpadów Stałych w Mokrsku oraz rzekomego wywożenia na teren wysypiska osadów
z Oczyszczalni Ścieków w Mokrsku.  

WIOŚ w zarządzeniu pokontrolnym nałożył na Wójta jedynie następujące obowiązki cyt.:  

„ 1. Wysegregować  odpady w postaci płyt azbestowych z odpadów zgromadzonych na
składowisku w Mokrsku. Odpady te przekazać na składowisko odpadów niebezpiecznych.  

2. Uzupełnić braki występujące w ogrodzeniu terenu składowiska. Zabezpieczyć teren przed
dostępem osób postronnych” .  

Nałożone obowiązki należało wykonać w terminie do 18 września 2009 r. W związku z tym
Gmina musiała w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecić zadanie dotyczące usunięcia azbestu firmie
specjalizującej się w tej dziedzinie.  

Dodać należy, że Urząd Gminy w czasie kontroli był w trakcie rozstrzygania przetargu
nieograniczonego na realizację zadania: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w gminie
Mokrsko oraz likwidacja dzikich wysypisk w gminie Mokrsko”. Wyłoniony z przetargu wykonawca
wykona wszelkie roboty ziemnie i rekultywacyjne na składowisku oraz dokona rekultywacji dzikich
wysypisk na terenie gminy.  

Zakres rzeczowy robót związanych z usunięciem azbestu był również ujęty w postępowaniu
przetargowym.  

Ponieważ za wykonanie prac objętych przetargiem ustalone jest wynagrodzenie ryczałtowe,
pomniejszenie zakresu wykonanych prac nie spowodował zmniejszenia wynagrodzenia.  

Z uwagi na nałożenie na Wójta Gminy w drodze zarządzenia pokontrolnego przez WIOŚ
obowiązku wysegregowania odpadów w postaci płyt azbestowych, Gmina poniosła dodatkowe
koszty z tym związane, chociaż prace te wykonałaby firma, która wygrała przetarg w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego.  

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego należy zarzuty
postawione wobec Wójta Gminy odrzucić w całości.  

Załącznik do Uchwały Nr Nr 
XXXVII/202/09 
Rady Gminy Mokrsko 
z dnia 27 października 2009 
r.
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UCHWAŁA NR NR XXXVII/202/09  

RADY GMINY MOKRSKO  

z dnia 27 października 2009 r.  

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

 
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, Nr 167, poz.1759, 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49. poz. 509
z 2002 r. Nr 113. poz. 984 z 2003 r. Nr 130. poz. 1188 Nr 170. poz. 1660, z 2004 r. Nr 153.poz.
1271, Nr 162.poz. 1692, z 2005 r. Nr 181. poz. 1524 Nr 64. poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz.
1539) po rozpatrzeniu skargi Państwa Haliny i Wojciecha Szaniec, Rada Gminy Mokrsko uchwala
co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się, że skarga z dnia 16 sierpnia 2009 r. wniesiona przez Państwa Halinę
i Wojciecha Szaniec na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest niezasadna. 

2. Odpowiedź na skargę,  o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżących,
o sposobie załatwienia skargi.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mokrsko.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mokrsko.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady  
Gminy Mokrsko  

 
Sabina Sokół 

UZASADNIENIE  

Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się  z treścią  pisma z dnia 16 sierpnia 2009 r.
i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznała, że skarga złożona przez P. Halinę
i Wojciecha Szaniec na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest bezzasadna. Jednocześnie Rada
Gminy Mokrsko uznała za potrzebne ustosunkowanie się do poszczególnych zarzutów zawartych
w treści skargi. Rada Gminy Mokrsko nie odniosła się do zarzutów niemerytorycznych, wysuwanych
bez jakiejkolwiek podstawy i odniesienia do przepisów prawnych. Po zbadaniu pozostałych
zarzutów Rada Gminy stwierdziła co nastepuje.  

Ad. pkt 1 i pkt 4 skargi należy wyjaśnić, że nie jest oparte na prawdzie stwierdzenie zawarte
w skardze, a dotyczące nieprawidłowości i bałaganu na terenie Baz Sprzętowo – Transportowych
w Ożarowie i w Mokrsku oraz gromadzenia w sposób nieprawidłowy „mieszanki piaskowo-solnej”
na ww. terenie.  

Na terenie Bazy Sprzętowo-Transportowej w Ożarowie zgromadzone jest kruszywo drogowe,
piasek, rury na przepusty i zebrany humus (ziemia) z prac drogowych. Nie ma żadnej mieszanki
piaskowo-solnej. Wszystkie zgromadzone materiały są uporządkowane. Drzewa w ilości 9 szt.
zostały usunięte zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Wieluniu znak: L.dz. RS.6130-59/07
z dnia 23 września 2007 r.  

Na terenie Bazy Sprzętowo-Transportowej w Mokrsku zgromadzone jest kruszywo drogowe,
piasek, rury na przepusty i zebrany humus (ziemia) z prac drogowych, a także drewno opałowe
i deski budowlane pod zadaszeniem. Nie ma żadnej mieszanki piaskowo-solnej. Znajdują się tylko
2 pryzmy piasku atestowanego dostarczonego ze żwirowni „Kik”. Wszystkie zgromadzone materiały
są w należytym porządku.  

Na posesji P. Wróbla znajdują się 3 uschnięte drzewa, są to efekty i pozostałości po składowaniu
mieszanki piaskowo - solnej w czasie pracy w Urzędzie Gminy P. Wojciecha Szańca za kadencji
poprzedniego Wójta.  

Naprawy dróg są prowadzone na bieżąco. Również wykaszanie traw i karczowanie krzaków
przy drogach jest prowadzone na bieżąco w miarę posiadanych środków. Oznakowanie dróg
zostało zakupione i jest sukcesywnie wymieniane i odnawiane.  

Zarzuty podniesione w skardze nie zostały również potwierdzone przez służby Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu, który przeprowadził w dniu 27
sierpnia 2009 r. kontrolę w tym zakresie.  

Ad. pkt 2 skargi stwierdza się, że kontrola przeprowadzona przez służby Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu nie potwierdziła również zarzutów
podniesionych w skardze P. Haliny i Wojciecha Szaniec, a dotyczących „ nawiezienia śmieci,
różnego rodzaju odpadów chemicznych i budowlanych” na terenie Parku w Mokrsku .  

W Parku Wiejskim w Mokrsku trwają  prace związane z rewaloryzacją  parku zgodnie
z „Projektem rewaloryzacji parku dworskiego w Mokrsku k/Wielunia”. Roboty budowlane zostały
zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Prace związane z rewaloryzacją parku zostały
również uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu.
W parku gromadzone są materiały – piasek, kruszywo, kamień drogowy, gruz budowlany oraz
humus, wykorzystywane wg. potrzeb do prowadzonych prac.  

Ad. pkt 3 skargi wyjaśnia się, że teren składowisko odpadów w Mokrsku jest ogrodzony, brama
i furtka zamknięte. W ogrodzeniu były ubytki, ale zostały uzupełnione. Od dnia 1 maja 2009 r.
składowisko jest zamknięte – odpady nie są przyjmowane. Na składowisko nie przyjmowano
żadnych resztek poubojowych.  

Nie są wywożone ani ścieki, ani osad z oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Powstający na
oczyszczalni osad jest w cało ści wywożony do oczyszczalni ścieków w Wieluniu przez
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń. W roku bieżącym

Przedsiębiorstwo Komunalne odebrało już 96 m3 osadu, faktury za tą  usługę  znajdują się
w dokumentacji Urzędu Gminy.  

Odpady wyrzucane przez nieznane osoby wokół składowiska są regularnie zbierane. Od dnia
2 lutego 2009 r. umieszczone są na tablicach ogłoszeń sołtysów informacje o zamknięciu z dniem 30
kwietnia 2009 r. gminnego składowiska odpadów w Mokrsku oraz o obowiązkach właścicieli
nieruchomości odnośnie postępowania z odpadami.  

Od listopada bieżącego roku będą przeprowadzone doraźne kontrole nieruchomości odnośnie
wyposażenia ich w pojemniki do zbierania odpadów oraz zawarcia umowy w zakresie odbierania
odpadów z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia.  

Ścieki bytowe z obiektów publicznych w Mokrsku, odprowadzane są kanalizacją sanitarną do
Oczyszczalni Ścieków w Mokrsku. Natomiast z obiektów publicznych (szkół, przedszkoli i remiz
oraz budynków komunalnych) w pozostałych miejscowościach, ścieki odbierane są wozem
asenizacyjnym i unieszkodliwiane w Oczyszczalni Ścieków w Mokrsku.  

Wyjątek stanowi szambo przy budynku Szkoły Podstawowej w Krzyworzece, które jest
rozprowadzane systemem drenażowym.  

Służby kontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura
w Sieradzu nie potwierdziły w całości zarzutów dotyczących nieprawidłowości na terenie Wysypiska
Odpadów Stałych w Mokrsku oraz rzekomego wywożenia na teren wysypiska osadów
z Oczyszczalni Ścieków w Mokrsku.  

WIOŚ w zarządzeniu pokontrolnym nałożył na Wójta jedynie następujące obowiązki cyt.:  

„ 1. Wysegregować  odpady w postaci płyt azbestowych z odpadów zgromadzonych na
składowisku w Mokrsku. Odpady te przekazać na składowisko odpadów niebezpiecznych.  

2. Uzupełnić braki występujące w ogrodzeniu terenu składowiska. Zabezpieczyć teren przed
dostępem osób postronnych” .  

Nałożone obowiązki należało wykonać w terminie do 18 września 2009 r. W związku z tym
Gmina musiała w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecić zadanie dotyczące usunięcia azbestu firmie
specjalizującej się w tej dziedzinie.  

Dodać należy, że Urząd Gminy w czasie kontroli był w trakcie rozstrzygania przetargu
nieograniczonego na realizację zadania: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w gminie
Mokrsko oraz likwidacja dzikich wysypisk w gminie Mokrsko”. Wyłoniony z przetargu wykonawca
wykona wszelkie roboty ziemnie i rekultywacyjne na składowisku oraz dokona rekultywacji dzikich
wysypisk na terenie gminy.  

Zakres rzeczowy robót związanych z usunięciem azbestu był również ujęty w postępowaniu
przetargowym.  

Ponieważ za wykonanie prac objętych przetargiem ustalone jest wynagrodzenie ryczałtowe,
pomniejszenie zakresu wykonanych prac nie spowodował zmniejszenia wynagrodzenia.  

Z uwagi na nałożenie na Wójta Gminy w drodze zarządzenia pokontrolnego przez WIOŚ
obowiązku wysegregowania odpadów w postaci płyt azbestowych, Gmina poniosła dodatkowe
koszty z tym związane, chociaż prace te wykonałaby firma, która wygrała przetarg w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego.  

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego należy zarzuty
postawione wobec Wójta Gminy odrzucić w całości.  

Załącznik do Uchwały Nr Nr 
XXXVII/202/09 
Rady Gminy Mokrsko 
z dnia 27 października 2009 
r.
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