Uchwała Nr XXIV/153/09
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostrowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)

w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr
229, poz. 1539)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta złoŜonej przez Pana Kazimierza
Mroza
i zapoznaniu się za stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
oraz Komisji BudŜetowo – Gospodarczej w sprawie zarzutów postawionych w skardze
Rada uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w § 2.
§2. Pismem z dnia 20.11.2009 r.

Pan Kazimierz Mróz złoŜył skargę

na

bezczynność Wójta Gminy. Rada zapoznała się z treścią skargi oraz z pozostałą
dokumentacją. Wysłuchano wyjaśnień Wójta w tym zakresie. Rada stwierdza, Ŝe
skarga wniesiona przez Pana Kazimierza Mroza nie zasługuje na uwzględnienie. Art. 7
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001
r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) stanowi: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
naleŜy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują
sprawy:
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.”

Z zapisu powyŜszego wynika obowiązek utrzymania dróg gminnych i
zapewnienie moŜliwości dojazdu po tych drogach uŜytkownikom i właścicielom
nieruchomości do

posesji. SkarŜący domaga się w swojej ostatniej skardze,

albowiem na przestrzeni lat Pan Kazimierz Mróz swoje skargi, dotyczące dróg w
obrębie posiadanych nieruchomości tj. drogi nr 371 i 376 wielokrotnie modyfikował,
przywrócenia przejezdności drogi nr 376. Gmina nie ignoruje nałoŜonego na nią
obowiązku określonego w art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, jest on
zrealizowany
w tym przedmiotowym przypadku przez utrzymanie drogi nr 371.

Utrzymanie w

stanie przejezdności obu dróg, bądź likwidacja drogi nr 371 i przywrócenie
uŜywalności drogi nr 376 mogłoby być korzystniejsze i bardziej wygodne dla
skarŜącego,

jednak nie znajduje uzasadnienia ani prawnego ani faktycznego,

biorąc pod uwagę konieczność kierowania się dobrem ogółu społeczności
zamieszkującej Gminę Ostrowice, a co za tym idzie racjonalizację wydatków na
potrzeby mieszkańców gminy i skupienie się na najwaŜniejszych potrzebach. Gdyby
skarŜący nie miał moŜliwości dojazdu do swojej nieruchomości jego Ŝądanie
zasługiwałoby

na

uwzględnienie

i niewątpliwie podjęto by działania zmierzające do realizacji tego Ŝądania. JednakŜe
istnienie
i utrzymywanie w stanie przejezdności drogi numer 371 powoduje, iŜ roszczenie
skarŜącego

jest

całkowicie

bezzasadne.

NaleŜy

wspomnieć,

iŜ

w

okresie

wcześniejszym były podejmowane próby sprostania Ŝądaniom skarŜącego, w tym
wybudowania odrębnego dojazdu do nieruchomości, albowiem spór o drogi 371 i
376 toczy się od 1995 roku i w tym okresie strony prowadziły liczną korespondencję.
RównieŜ w związku z wnioskiem o wyraŜenie zgody na samodzielne przywrócenie
uŜywalności drogi 376 trzeba stwierdzić, iŜ Wójt Gminy wyraził pozytywną opinię na
taką inicjatywę, jednak skarŜący nie podjął Ŝadnych czynności celem realizacji
swojego wniosku.
W tym stanie prawnym i fatycznym naleŜało uznać skargę za bezzasadną.
§ 3.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Bany

