
DRUK  NR  10 
 

UCHWAŁA  NR  ……/……/12 
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODR Ą 

 
z dnia ……….. 2012 r. 

 
 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Stefani Martynowicz. 
 
 
 
Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz.U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 t.j. ze zm.) po rozpatrzeniu skargi przez 
Komisję Rewizyjną Rady Miasta, uchwala się, co następuje : 
 
 
 
§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 24.10.2012 r. wniesioną przez Panią Stefanię 
Martynowicz, zamieszkałą w Kostrzynie nad Odrą, na działanie Burmistrza Miasta Kostrzyn 
nad Odrą w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych, którą Lubuski Urząd 
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przekazał według właściwości do rozpatrzenia Radzie 
Miasta Kostrzyn nad Odrą w dniu 19 listopada 2012 r.  

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania skarżącego                     
o sposobie załatwienia skargi.   
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta  
 

Tadeusz Łysiak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do Uchwały ……/……/……   
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
z dnia ………… 2012 r. 

 

 
Uzasadnienie w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Stefani Martynowicz. 
  
Do Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą wpłynęła skarga Pani Stefanii Martynowicz  z dnia 
24.10.2012 r., którą Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przekazał według 
właściwości do rozpatrzenia Radzie Miasta Kostrzyn nad Odrą w dniu 19.11.2012r. 

W związku z powyższym rozpatrzeniem przedstawionych zarzutów zajęła się Komisja 
Rewizyjna Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą. 
W dniu 4 grudnia 2012 r. Komisja Rewizyjna  przystąpiła do rozpatrywania skargi Pani 
Stefani Martynowicz, gdzie po szczegółowym zapoznaniu się z treścią pisma stwierdziła, że 
skarga dotyczy dwóch zarzutów: niedopełnienia obowiązków służbowych przez Burmistrza 
Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie informowania mieszkańców Kostrzyna nad Odrą o 
jakości wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi oraz narażenia na niebezpieczeństwo 
zagrożenia zdrowia ok. 18 tys. mieszkańców Kostrzyna nad Odrą i gości festiwalu Przystanek 
Woodstock. 
W trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Pani Anna Wasielak Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej przedstawiła członkom Komisji Rewizyjnej decyzję 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. nr HK-530-54/3/12/D 
z dnia 21.06.2012. W wyniku powyższej decyzji MZK sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą 
zostały zobowiązane do wykonania czynności polegających między innymi na utrzymaniu 
poziomu chloru wolnego w wodzie w sieci w zakresie do 0,3 mg/l oraz poinformowaniu 
mieszkańców o konieczności przegotowywania wody bezpośrednio przed spożyciem. W dniu 
22.06.2012 informacja o konieczności przegotowania wody bezpośrednio przed spożyciem 
został zamieszczona na stronach internetowych MZK sp. z o.o.  

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w zakresie informowania o jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez mieszkańców Kostrzyna nad Odrą Burmistrz Miasta zamieszczał w 
Biuletynie Informacji Publicznej informacje uzyskane od Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. dotyczące jakości wody. Informacja wraz z kopią decyzji 
PPIS zamieszczona została 26 czerwca 2012r. Burmistrz Miasta poinformował, że 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. stwierdził warunkową 
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu 
publicznego w Kostrzynie nad Odrą. W związku z tym konieczne jest przegotowanie wody 
bezpośrednio przed spożyciem. Treść przekazanej informacji jest zgodna z treścią decyzji 
HK-530-54/3/12/D PPIS w Gorzowie Wlkp. Tak więc obowiązek Burmistrza Miasta, 
określony w art. 12 ust. 5 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu, 
realizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) został spełniony poprzez 
opublikowanie informacji w BIP w dniu 26 czerwca 2012. 

Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do rozpatrzenia kolejnego zarzutu 
dotyczącego narażenie na niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia 18 tys. mieszkańców 
Kostrzyna nad Odrą oraz gości festiwalu Przystanek Woodstock. Członkowie Komisji 
Rewizyjnej stwierdzili, że zgodnie z przedłożoną decyzją PPIS w Gorzowie Wlkp. z dnia 
21.06.2012 w wodzie podawanej do sieci wykazano obecność bakterii z grupy coli 2 jtk w 



100ml. Natychmiast po tym MZK sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą rozpoczęła chlorowanie 
wody, co doprowadziło do wyeliminowania bakterii z grupy coli. Potwierdzają to wyniki 
badań kolejnych próbek wody oraz pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o zabezpieczeniu sanitarnym organizowanej w dniach od 04 
do 06 sierpnia 2011r. imprezy masowej – XVII edycji festiwalu „Przystanek Woodstock” w 
Kostrzynie nad Odrą. Woda w sieci podawana była zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. W związku z powyższym członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że nie 
doszło do narażenia mieszkańców Kostrzyna nad Odrą oraz gości festiwalu Przystanek 
Woodstock do narażenia na niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia.  
W związku z powyższym przystąpiono do przegłosowania wniosku o uznaniu skargi za 
niezasadną. Z 4 obecnych członków Komisji Rewizyjnej 3 osoby była za uznaniem skargi za 
niezasadną, jedna osoba za uznaniem skargi za zasadną. W wyniku głosowania Komisja 
Rewizyjna uznaje skargę dotyczącą niedopełnienia obowiązków służbowych przez 
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie informowania mieszkańców Kostrzyna nad 
Odrą o jakości wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi oraz narażenia na 
niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia ok. 18 tys. mieszkańców Kostrzyna nad Odrą i gości 
festiwalu Przystanek Woodstock za niezasadną. 
 
Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Miasta o udzielenie odpowiedzi na postawione 
w piśmie z dnia 24.10.2012 dziesięć pytań Pani Stefanii Martynowicz.  
 
Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą po zapoznaniu się ze stanowiskiem wypracowanym przez 
Komisję Rewizyjną w sprawie ww. skargi uznaje skargę Pani Stefanii Martynowicz na 
działanie Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie niedopełnienia obowiązków 
służbowych za niezasadną. Jednocześnie Rada Miasta wnosi do Burmistrza Miasta o 
udzielenie odpowiedzi Pani Stefanii Martynowicz na postawione w piśmie z dnia 24.10.2012 
pytania. 


