UCHWAŁA NR IX/79/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 9 lipca 2015 r.
w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Dębicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.
U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§ 1.
Uznaje się skargę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na bezczynność
Burmistrza Miasta Dębicy za bezzasadną.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
Szczepan Mroczek
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UZASADNIENIE
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2015 r. zapoznała się ze skargą
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na bezczynność Burmistrza
Miasta.
Na kolejnym posiedzeniu Komisji w dniu 29 czerwca 2015 r. po zapoznaniu się z pisemną
odpowiedzią Burmistrza Miasta oraz wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału Infrastruktury
Miejskiej stwierdziła, że z Urzędu Miejskiego w Dębicy kierowane były pisma w sprawie
uporządkowania zaśmieconych terenów do zarządcy rzeki Wisłoki i jej brzegów jakim jest
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. RZGW w jednym z pism poinfomował, że
nie ma odpowiedniej liczby pracowników, których możnaby oddelegować do prac porządkowych.
W związku z tym miasto podjęło współpracę i oczyszczanie brzegów rzeki było wykonywane
przez więźniów lub zlecane przez miasto spółce komunalnej Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w
Dębicy.
Jest to teren ogólnodostępny, graniczący z ogródkami działkowymi, brzegi skarp rzeki
Wisłoki są notorycznie zaśmiecane odpadami zielonymi i komunalnymi. Po usunięciu odpadów
pojawiają się kolejne. Obecnie również zostało skierowane pismo do RZGW w Krakowie
o uporządkowanie przedmiotowego terenu. Podobnie jak w latach poprzednich zostanie podjęta
wspólna akcja uprzątnięcia śmieci.
Aby w przyszłości zmniejszyć skalę problemu zostanie zwiększona częstotliwość kontroli
przez Straż Miejską oraz zostanie postawiony znak „zakaz wysypywania śmieci".
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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