
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Zakładu 
Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. oraz funkcjonowanie  Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Namysłowie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, r. poz. 713, 
1378), art. 228 i art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 256, 695, 1298) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu ze skargą na działanie Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” 
sp. z o.o. oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie i stanowiskiem 
Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 
skargi. 

2. Rada Miejska w Namysłowie przekazuje, zgodnie z właściwością, skargę na działanie Prezesa Zakładu 
Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Namysłowie do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. 

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2020 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 7 grudnia  2020 r. 

w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na 
działanie Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. oraz funkcjonowanie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie 

W dniu 29 października 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo z Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego przekazujące, zgodnie z właściwością, skargę mieszkańca ul. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie 
na działanie Burmistrza Namysłowa, Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. 
oraz niezgodne z prawem funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Skarga została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2020 r. zapoznała się z treścią skargi oraz 
zebraną dokumentacją w sprawie. Ponadto wysłuchano merytorycznych wyjaśnień Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Sekretarz gminy odniosła się do aspektów formalnych rozpatrzenia skargi. 

Po dogłębnej analizie zebranych dokumentów, radni nie dopatrzyli się znamion skargi na działanie Burmistrza 
Namysłowa. Mieszkaniec przedstawia w piśmie zarzuty wobec pracowników PSZOK, którzy odmówili mu 
odbioru zdekompletowanego sprzętu elektronicznego, co zdaniem skarżącego jest niezgodne z prawem. Następnie, 
w odpowiedzi na złożoną skargę, Prezes spółki Ekowod, podtrzymał stanowisko pracownika informując, że 
niekompletny sprzęt można oddać, jedynie po okazaniu zezwolenia na prowadzenie zakładu przetwarzania. 

Zgodnie z art. 228 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695, 1298) 
skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. 

Mając powyższe na uwadze, uznano, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa 
ZWiUK „Ekowod” sp. z o.o. oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest 
administrowany przez spółkę „Ekowod” sp. z o.o. w ramach przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w Gminie Namysłów jest Rada Nadzorcza spółki. 

Reasumując, Komisja Skarg jednogłośnie, 4 głosami „za”, uznała, że Rada Miejska w Namysłowie jest organem 
niewłaściwym do rozpatrzenia skargi. 

1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji 

2. Maria Teodorczyk – członek 

3. Karol Kubicki – członek – nieobecny 

4. Katarzyna Paradowska – członek 

5. Wojciech Kowalczyk – członek
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Uzasadnienie

W dniu 29 października 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkańca ul. Tadeusza
Kościuszki w Namysłowie.

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2020 r. jednogłośnie zadecydowała
o uznaniu Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie i przekazaniu skargi, zgodnie z właściwością, Radzie
Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. Stanowisko Komisji Skarg,
wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały.

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
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