UCHWAŁA NR XII-126/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wołomina
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), Rada Miejska w Wołominie uchwala co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezasadną skargę mieszkańca gminy na działanie Burmistrza Wołomina w sprawie budowy
gminnego wodociągu w ul. Matysiaków w Zagościńcu, przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wołominie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XII-126/2019
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 19 września 2019 r.
Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wołomina
Rada Miejska w Wołominie rozpatrując skargę mieszkańca na działanie Burmistrza Wołomina odnośnie
budowy wodociągu w ul. Matysiaków w Zagościńcu, oparła się na stanowisku Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, która wskazała, że w sprawie budowy wodociągu na w/w ulicy, Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie odpowiadało kilkakrotnie na podania mieszkańców przedmiotowej ulicy
w sprawie budowy wodociągu na odcinku od ul. 100-lecia do wysokości dz. ew. nr 40/8 obr. 03 w Zagościńcu.
Według stanowiska PWiK Sp. z o.o. w Wołominie budowa przedmiotowej sieci na ww. odcinku
nie figuruje w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych na lata 2014-2020” sporządzonym przez PWiK i zatwierdzonym przez Radę Miejską
w Wołominie w dniu 23 grudnia 2014 roku. Spółka w 2016 roku planowała przeprowadzić aktualizację ww.
planu, jednak w wyniku weryfikacji inwestycji ujętych w obowiązującym planie oraz braku możliwości
pozyskania środków zewnętrznych podjęto decyzję o zaniechaniu aktualizacji.
PWiK Sp. z o.o. w Wołominie posiada opracowaną dokumentację projektową wraz z prawomocnym
pozwoleniem na budowę Nr 683/p/2019 z dnia 20.05.2019. Realizacja przedmiotowej inwestycji uzależniona
jest jednak od jej ujęcia w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych na lata 2014-2020” PWiK Sp. z o.o. w Wołominie oraz od posiadanych środków
finansowych.
Ponadto podnieść należy, że w dniu 21.08.2019 r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Wołominie odbyło się
spotkanie z mieszkańcami ul. Matysiaków, na którym to mieszkańcy zwrócili się z prośbą o pisemną wycenę
przedmiotowego odcinka w celu wybudowania sieci we własnym zakresie i późniejszego zwrotu kosztów
inwestycji przez Spółkę. W wyniku ustaleń ze spotkania i pisma skarżącego z dnia 22.08.2019 w dniu
06.09.2019 roku PWiK Sp. z o.o. w Wołominie wysłało odpowiedź z szacunkowa wyceną.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Wołominie postanowiła jak w § 1 uchwały.
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