
UCHWAŁA NR VII/30/2011 
RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

z dnia 9 czerwca 2011  r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806, 2003r Nr 80, poz. 717;Nr 162, poz. 1568; 
2004r Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, 2005r Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457; 
2006r Nr 17, poz. 218; Nr 181, poz.1337; 2007r Nr 48, poz. 327;Nr 138, poz.974; Nr 173, 
poz. 1218; 2008r Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz.1458; 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 
1241; 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106, poz. 675)) oraz  art. 229 pkt 3, 
art. 237 §1 i art. 238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zm.: 2001r. Nr 49, poz. 509; 2002 r. 
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387; 2003r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, 
poz. 1660; 2004 r. Nr 162, poz. 1692; 2005 r. Nr 64,poz. 565; nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 
1524; 2008 r. Nr 229, poz. 1539; 2009 r. Nr 195, poz. 1501; Nr 216, poz. 1676; 2010 r. Nr 40, 
poz. 230; Nr 182, poz. 1228; Nr 254, poz. 1700; 2011 r. Nr 6, poz. 18; Nr 34, poz. 173) 
po rozpatrzeniu skargi Pani Małgorzaty Prokop na działania Wójta Gminy, skierowanej na 
 ręce Przewodniczącego Rady przez NajwyŜszą Izbę Kontroli Rada Gminy Solec-Zdrój 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Małgorzaty Prokop z dnia 23 maja 2011 roku  na 
działalność Wójta Gminy Solec-Zdrój w przedmiocie pominięcia  posesji Pani Prokop w 
projekcie inwestycyjnym rozbudowy i przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Solec-
Zdrój.   
 
                                                                  § 2 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia SkarŜącej oraz NajwyŜszej Izby 
Kontroli o sposobie załatwienia skargi. 
 
                                                               § 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

                                                                                      Przewodniczący Rady 

                                                                                         Czesław Stępień 

 



  

 

UZASADNIENIE 

 Brak kanalizacji sanitarnej na posesji Pani Małgorzaty Prokop oraz 4 innych 

nieruchomościach zlokalizowanych w  miejscowości Piestrzec wynika ze zbyt dużej 

odległości tych budynków w stosunku do reszty zabudowy. 
         Na etapie projektowania tej inwestycji Gmina rozwaŜała pozyskanie środków z funduszu 

spójności, gdzie jednym z warunków uzyskania przedmiotowej dotacji był m.in. wymóg 
osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika ilości mieszkańców na kilometr projektowanej sieci 
kanalizacji. Pokonanie za kaŜdym razem tak duŜych odległości w celu włączenia wszystkich 
rozproszonych budynków na terenie Gminy, w tym takŜe  pięciu budynków przytoczonych w 
Piśmie przez Panią Małgorzatę Prokop ( z których jeden jest notabene  nie zamieszkały) 
uniemoŜliwiłoby uzyskanie przez Gminę przedmiotowej dotacji. Bez tej dotacji realizacja 
całego przedsięwzięcia byłaby niemoŜliwa. 

  Zarzuty stawiane Przez Panią Małgorzatę  Prokop są chybione i bezzasadne, poparte jedynie 
subiektywnym punktem widzenia. Budowa kanalizacji w tak małej Gminie jaką jest Solec – 
Zdrój nie była tajemnicą, kwestia ta niejeden raz była poruszana  i uzgadniana z 
mieszkańcami na wiejskich spotkaniach w miejscowości Piestrzec i innych miejscowościach 
na terenie Gminy. Ponadto kaŜda  zainteresowana osoba mogła zapoznać się z dokumentacją 
budowlaną zarówno w tutejszym Urzędzie Gminy jak i w Starostwie Powiatowym w Busku – 
Zdroju.  

   Posesja Pani Małgorzaty Prokop znajduje się poza granicą aglomeracji wyznaczonej w 
Rozporządzeniu Nr 21/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r. w 
sprawie wyznaczenia aglomeracji Świniary. Tereny poza aglomeracją nie mogą być objęte 
inwestycją realizowaną przy wykorzystaniu środków unijnych. 

  Problem rozproszonej zabudowy nie dotyczy jedynie miejscowości Piestrzec i posiadłości 
Pani Małgorzaty Prokop. Praktycznie dotyczy to większości miejscowości na terenie  których 
budowana jest kanalizacja. W wielu przypadkach, ze względów głównie ekonomicznych, 
Gmina zmuszona była odstąpić od objęcia ich systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej ( 
nawet w sytuacji gdy teren ten mieścił się w obrębie aglomeracji).  Rozwiązania techniczne 
związane z odprowadzaniem ścieków z zabudowy rozproszonej skłaniają raczej w kierunku 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, czy teŜ małych oczyszczalni obsługujących 
kilka budynków. Unika się wtedy bardzo kosztownego jałowego przebiegu. 

   Gmina Solec - Zdrój widzi problem braku skanalizowania budynków rozproszonej zabudowy 
i zamierza go rozwiązać m.in. w ramach programu budowy przydomowych i małych 
oczyszczalni ścieków. W tym kierunku, zgodnie z ostatnimi zapowiedziami, zmierza zresztą 
polityka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach tych działań realizowane 
będzie kanalizowanie terenów o rozproszonej zabudowie, zarówno w miejscowościach, w 
których zbudowano systemy kanalizacji ściekowej zbiorcze lecz ze względów wyŜej 
wymienionych nie objęły one wszystkich gospodarstw, jak i w tych, gdzie ze względu na 
warunki przestrzenne i ludnościowe budowę małych i przydomowych oczyszczalni  uznano 
za najbardziej efektywne rozwiązanie.  

      Objęcie tych posesji kanalizacją w ramach aktualnie realizowanej inwestycji na tym etapie 
jest całkowicie niemoŜliwe. Zachodzi bowiem szereg przesłanek nienaruszalnych tj. załoŜenia 
projektowe, pozwolenie na budowę, niewzruszalność postępowania  przetargowego i umowy 
z wykonawcą. śadna z nich nie ma jednak nic wspólnego z jakimkolwiek przejawem 
dyskryminacji czy ograniczania praw jednostki. Na kaŜdym etapie postępowania procedury 



  

były całkowicie jawne.  Jak wynika z dokumentacji sprawy (równieŜ tej przesłanej przez 
Panią Prokop do NIK) SkarŜącej nigdy nie odmówiono  dostępu do dokumentów i informacji. 

  
 

 Przewodniczący Rady 
 
 Czesław Stępień 


