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Nr sprawy w Mosinie

w miejscu

Odpowiadając na wniosek radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 24 września 20l2r.,
w sprawie udostępnienia korespondencji Burmistrza Gminy Mosina z Ministerstwem
Środowiska i Dyrektorem RZGW dotyczącym rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2012r. w
sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody Mosina — Krajkowo, Burmistrz Gminy
Mosina stwierdza co następuje.

Zgodnie z 38 uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23
października 2003r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego Nr 189,
poz. 3523 z późn.zm.) radni Rady Miejskiej w Mosinie mogą kierować do Burmistrza Gminy
Mosina interpelacje i zapytania. W myśl 38 ust 2 i ust. 3 w/w uchwały interpelacje dotyczą
spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze i powinny zawierać krótkie
przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z zeń pytania.
Zapytania, na podstawie 39 w/w uchwały, składa się w sprawach aktualnych problemów
Gminy, także w celu uzyskania informacji o stanie faktycznym. Jak zatem wynika z
powyższego udostępnienie określonej korespondencji nie mieści się ani w definicji
interpelacji ani w definicji zapytania. Podkreślenia wymaga, w oparciu o art. 89 ust. 3 „ w
związku z art. 83 ust. 1 w/w uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23
października 2003r. w sprawie Statutu Gminy Mosina, że kompetencja do kontrolowania
Burmistrza Gminy Mosina pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym i w związku z tym żądania okazania
określonych dokumentów jako dowodów przysługuje tylko i wyłącznie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Mosinie w ramach przeprowadzanych kontroli.

Należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2012r., poz. 145 z późn.zm.) strefę ochronną ujęcia ustanawia w drodze aktu
prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na wniosek i koszt
właściciela ujęcia, wskazując zakazy, nakazy, ograniczenia oraz obszary, na których one
obowiązują. W myśl art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i
administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn.zm.) dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej jako organ niezespolonej administracji rządowej
działającej w województwie jest zobowiązany do uzgadniania z wojewodą projektów prawa
miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie przepisów odrębnych. Z
powyższego zatem wynika, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu nie ma obowiązku uzgadniania projektu rozporządzenia w sprawie ustanawiania
strefy ochronnej ujęcia wody z Gminą Mosina. Z przywołanej ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
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Prawo wodne nic wynika również obowiązek konsultowania projektu takiego rozporządzenia

z mieszkańcami Gminy Mosina. Niezależnie od powyższego Burmistrz Gminy Mosina
uważa, iż nie stał na przeszkodzie żaden przepis prawa wystąpienia przez Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do Burmistrza Gminy Mosina o
opinię, a także zapoznania się ze stanowiskiem i wnioskami mieszkańców w przedmiotowej

sprawie. Reasumując należy podkreślić, że nie było przewidzianego prawem obowiązku
uzgadniania projektu rozporządzenia w sprawie strefy ochronnej ujęcia wody Mosina —

Krajkowo z Gminą Mosina i konsultowania z mieszkańcami, jak i nie było prawnych
przeciwwskazań, aby opinię taką uzyskać. Stąd też każdy, nie tylko Burmistrz Gminy

Mosina, ma prawo do składania wniosków do właściwych ministrów, w tym do Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako ministra właściwego w sprawie ochrony wód, o dokonanie na
podstawie „ 5 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w

sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy

niezespolonej administracji rządowej (Dz.U. Nr 222, poz. 1754) kontroli zgodności
przedmiotowego rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012r. w

sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina — Krajkowo dla
zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego z przepisami powszechnie
obowiązującymi, a także zasadami rzetelności i gospodarności oraz polityką Rady Ministrów

i na tej podstawie przygotowanie zarządzenia nadzorczego lub wystąpienie do Dyrektora
RZGW w Poznaniu o zmianę lub uchylenie przedmiotowego aktu. Skoro zatem każdy może

wystąpić z takim wnioskiem do właściwych ministrów, to oznacza, że kompetencja do
składania takiego wniosku nie należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Gminy Mosina.

Co więcej, ze względu na fakt, iż działanie takie nie należy do ustawowo określonej
kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, wątpliwości może również budzić kompetencja
Komisji Rewizyjnej do ewentualnego kontrolowania Burmistrza Gminy Mosina w tym
zakresie. Reasumując należy stwierdzić, że uchwała nr XV/l 31/03 Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 23 października 2003r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz.Urz.Woj.
Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523 z późn.zm.) reguluje kwestie zapytań i interpelacji
kierowanych przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie do Burmistrza Gminy Mosina, a także

tryb i zasady udostępniania radnym dokumentów.
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