
UCHWAŁA NR VI/24/2015
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 26 lutego 2015r. na działalność Wójta Gminy Lubrza

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594, 645,1318, z 2014r., poz. 379,1072) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Lubrza po rozpatrzeniu skargi z dnia 26 lutego 2015r. na działalność Wójta Gminy oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubrza w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę 
za nieuzasadnioną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubrza, zobowiązując go do przesłania 
skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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Załącznik do uchwały Nr VI/24/2015 
Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015r.
    

Uzasadnienie 
 

W dniu 26 lutego 2015r. do rozpatrzenia Rady Gminy Lubrza przekazana została skarga na 
działalność Wójta Gminy Lubrza (pismo nr OR 0510.1.2015), dotycząca niedotrzymania obietnicy 
wykonania remontu drogi gminnej przy ul. Celtyckiej w Lubrzy. 

Zgodnie z przyjętą w Statucie Gminy Lubrza procedurą postępowania, skarga przekazana 
została do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w celu rozpoznania jej zasadności. 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubrza na posiedzeniu w dniu 16 marca 2015r. przeanalizowała : 

1) zarzuty zawarte w skardze; 
2) zgromadzoną dokumentację;  
3) wyjaśnienia Wójta o czynnościach podjętych sprawie. 

 
Komisja Rewizyjna ustaliła co następuje : 
 

Ze zgromadzonej dokumentacji znajdującej się w Ref. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej            
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubrzy wynika, że pismo skarżących w sprawie podjęcia 
działań, mających na celu utwardzenie drogi gminnej przy ul. Celtyckiej w Lubrzy poprzez 
uzupełnienie ubytków kamieniem ( niesort szarogłazowy), wpłynęło do Urzędu Gminy w Lubrzy              
w dniu 12 kwietnia 2013r. ( L.dz. 1589/13). 

Pismem z dnia 25.04.2013r. o numerze V.7201.42.2013.DOP, skarżący poinformowani 
zostali, że zadanie polegające na uzupełnieniu ubytków kamieniem zlecone zostanie do wykonania 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.( potwierdzenie odbioru : 03.05.2015r. 
oraz 02.05.2015r.). 

Pismem z dnia 04.06.2013r. o numerze nr V.7201.61.2013.DOP Wójt Gminy – Mariusz 
Kozaczek polecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy wykonanie 
oszacowania ilości kamienia niezbędnego do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych                        
w miejscowościach: Lubrza (ul. Celtycka), Trzebina, Dytmarów, Jasiona oraz wycenę kosztów 
wykonania usługi.  
Następnie pismem z dn. 19.06.2013r. o numerze nr V.7201.61.2.2013.DOP, zlecone zostało 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonanie utwardzenia drogi gminnej                     
w Lubrzy, ul. Celtycka. Termin wykonania prac wyznaczono na dzień 15.07.2013r. 
Zadanie wykonanie zostało w dniu 28.06.2013r. (dowód: protokół odbioru wykonanych robót 
(budowlano-remontowych) podpisany przez zamawiającego oraz wykonawcę. Wartość wykonanych 
prac tj. usługa, materiał, transport, wyszacowana została na kwotę 329,79zł ( faktura nr 805/2013                
z dnia 09.07.2013r.). 
Do dnia złożenia skargi ( tj. 26.02.2015r.) osoby zainteresowane nie wniosły żadnych uwag, zażaleń                   
i zastrzeżeń. 
W roku 2014r. planowane było ponowne utwardzenie ww drogi kamieniem. Jednakże ze względu            
na brak środków finansowych zadanie przesunięte zostało do realizacji na rok 2015. Kolejne zlecenia 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utwardzenie dróg gminnych (w tym                   
ul. Celtycka w Lubrzy) za pomocą kamienia ( niesort szarogłazowy) zaplanowane zostały na rok 
bieżący. 
Komisja zwróciła uwagę, że pogarszający się stan nawierzchni ww drogi jest wynikiem trwających 
prac związanych z rozbudową osiedla domów jednorodzinnych. Droga sukcesywnie rozjeżdżana jest 
przez ciężki sprzęt ( samochody dostawcze, maszyny               budowlane). 
Wójt zapewnił, że w chwili obecnej w miarę możliwości posiadanych środków finansowych w/w 
droga w miejscach gdzie powstają nierówności, jest i nadal będzie uzupełniana jedynie kamieniem 
typu niesort szarogłazowy. Natomiast jej całkowita przebudowa, polegającą na wykonaniu dywanika 
asfaltowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną jak np. kanalizacja deszczowa, chodniki, 
oświetlenie, itp. obecnie nie jest możliwa ze względu na brak środków finansowych w budżecie 
gminy. ( co potwierdza zamieszczony do skargi fragment artykułu z wypowiedzią Wójta                            
w „Tygodniku Prudnickim” pt. „By drogi wyboiste uczynić gładkimi" – autora Bartosza Sadlińskiego). 
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Komisja Rewizyjna ustaliła co następuje : 
 

Zgodnie z art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być                  
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 
biurokratyczne załatwianie spraw. 
W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, iż nie ma dostatecznych 
podstaw do uznania przewlekłości w postępowaniu Wójta Gminy, czy nieprawidłowości w jego 
działaniu.   
Wójt zlecił wykonanie zadanie polegającego na utwardzeniu drogi gminnej przy ul. Celtyckiej                  
w Lubrzy poprzez  uzupełnienie ubytków kamieniem ( niesort szarogłazowy), które zostało 
wykonanie. Ponadto kolejne prace na ww drodze zaplanowane zostały na rok bieżący.  
 
Biorąc pod uwagę przedstawione fakty, nie można zarzucić Wójtowi Gminy Lubrza bezczynności, 
zaniedbania, czy nienależytego i przewlekłego wykonywania obowiązków. 
Dlatego zarzuty wskazane w skardze Komisja uznała za nieuzasadnione, głosując „za” - jednogłośnie 
(głosowało 5 – ciu członków Komisji). 
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