
UCHWAŁA NR XII-74-2019
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Łucji Socha na działanie Wójta Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Łucji Socha na działanie Wójta Gminy Nędza.

2. Uzasadnienie uchwały, stanowiące opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrywanej 
skargi oraz pouczenie wynikające z przepisu art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego zawiera 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nędza.

2. Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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Załącznik do uchwały Nr XII-74-2019

Rady Gminy Nędza

z dnia 28 maja 2019 r.

W dniu 9 kwietnia 2019 roku do Urzędu Gminy wpłynęło pismo nazwane skargą. Nadawcą tego pisma 
jest Pani Łucja Socha zamieszkała w Raciborzu. Wynika to z adresowanej koperty w której znajdowało się 
pismo – skarga. W samym piśmie, w nagłówku pomylony jest nadawca z adresatem. Skarga , według jej 
autora dotyczy Wójta Gminy Nędza W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy pismem 
RG.1510.1.2019 z dnia 10.04.2019r. skierował skargę do rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji.

Następnie Pan Przewodniczący poinformował Panią Sochę pismem RG.1510.2.2019 z dnia 18.04.2019r., 
które otrzymała w dniu 24.04.2019r. o przekazaniu jej skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem 
rozpatrzenia i zaopiniowania a następnie przedłożenie pod obrady na sesji Rady Gminy, która planowana 
była na 30 kwietnia br.

W dniu 25 kwietnia br. o godz. 15.00 zebrała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która dokonała 
analizy treści skargi Pani Łucji Socha, której przedmiotem jest odmowa przeprowadzenia kontroli stanu 
drogi gminnej – dz. nr 671/1, ulica Przyrwy w Babicach. Według skarżącej droga ta w okolicach jej posesji 
oraz posesji sąsiada jest zwężona z powodu złego usytuowania ogrodzenia przez jej sąsiada. Ogrodzenie to 
w ocenie skarżącej znajduje się na działce gminnej, która jednocześnie stanowi drogę gminną – ulicę 
Przyrwy. Ta okoliczność według autora skargi „ogranicza bezpieczeństwo obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej”.

W ocenie członków Komisji skarżąca nie przedstawiła żadnych argumentów świadczących o tym, że 
Wójt Gminy zaniedbał lub nienależycie wykonywał obowiązki wynikające z przepisów prawa. Dlatego też 
członkowie Komisji stwierdzili, że skarga jest bezzasadna.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył sekretarz, który przedstawił mapki oraz zreferował dotychczasową 
korespondencję z uwagi na nieobecność pracownika merytorycznego, który przebywał na urlopie. Kończąc 
swoje posiedzenie członkowie komisji uznali za stosowne udać się na miejsce opisywane w skardze tj. do 
sołectwa Babice na ulicę Przyrwy.

Komisja wnioskowała jednocześnie o kolejne posiedzenie w celu omówienia wizji lokalnej wraz 
z udziałem pracownika merytorycznego Urzędu Gminy Nędza.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady Gminy pismem RG.1510.3.2019 z dnia 
29.04.2019 r. poinformował skarżącą, że termin rozpatrzenia skargi uległ wydłużeniu do dnia 31 maja br. 
z uwagi na urlop pracownika merytorycznego.

W dniu 13 maja zostało zwołana kolejne posiedzenie Komisji, w którym uczestniczył pracownik 
merytoryczny Urzędu a który w zakresie swoich czynności ma sprawy związane między innymi z drogami 
gminnymi. W trakcie dyskusji stwierdzono, że skarżąca przyczyniła się do ograniczenia szerokości spornej 
drogi dokonując nasadzeń krzewów, które swoimi rozmiarami przyczyniają się do ograniczenia szerokości 
spornej drogi.

W związku z powyższym Komisja podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko o przedłożeniu Radzie 
opinii o uznaniu skargi za bezzasadną.

Pouczenie:

W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za nieuzasadniona i jej 
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a Skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia tj. Rada Gminy Nędza może podtrzymać swoje 
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez powiadamiania skarżącego.
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