
Załącznik Nr 7 do protokołu Nr XXI/09
z Sesji Rady Gminy Kruklanki

z dnia 29 września 2009r.

UCHWAŁA Nr XXI/190/09
Rady Gminy Kruklanki

z dnia 29 września 2009 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi

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  późn.  zm.1))  i  art.  229 pkt  3  ustawy z  dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
z późn. zm.) Rada Gminy – po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez 
Komisję Rewizyjną uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza  się,  że  skarga  wniesiona  przez  Pana  Marcina  Petsch  na  postępowanie  Wójta  Gminy 
Kruklanki, jest niezasadna z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały.

§ 2

Niniejszą uchwałę należy przekazać zainteresowanym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Gąsior

 

 



       Załącznik 
    do Uchwały Nr XXI/190/09
           Rady Gminy Kruklanki 
       z dnia 29 września 2009 r.

UZASADNIENIE

Rada Gminy Kruklanki  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  27  sierpnia 
2009 r., dotyczącej badania skargi z dnia 13 sierpnia 2009 roku, wniesionej za pośrednictwem Najwyższej 
Izby  Kontroli  Delegatura  w  Olsztynie,  przez  Pana  Marcina  Petsch,  zamieszkałego  w  Sołtmanach,  na 
postępowanie Wójta Gminy Kruklanki ustaliła, że Komisja Rewizyjna badając skargę :

1. analizowała zarzuty podnoszone w skardze;
2. wysłuchała wyjaśnień Wójta i pracownika ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy;
3. analizowała dokumentację dotyczącą utrzymywania dróg oraz z zakresu dowozu dzieci do szkół;
4. dokonała w terenie oględzin dróg gminnych (w tym drogi Boćwinka - Sołtmany), celem zapoznania 

się ze stanem faktycznym i podjęciem ewentualnych działań mających na celu zminimalizowanie 
uciążliwości,  na jakie narażeni są mieszkańcy gminy.

W wyniku badania skargi Komisja wyszczególniła pięć zasadniczych zarzutów sformułowanych przez przez 
skarżącego: 

1. Zarzut, że droga nigdy nie była remontowana;  

Odpowiedź: 
Droga Boćwinka – Sołtmany, jak wszystkie drogi gminne jest bieżąco utrzymywana na co składa się 
żwirowanie, równanie, nawożenie itp. Wykonywanie tych wszystkich czynności poprzedzone jest 
corocznie  ogłaszanym  przetargiem  na  przeprowadzanie  remontów  dróg  gminnych,  które 
wykonywane  są  w  miarę  potrzeb  oraz  posiadanych  środków finansowych.  Komisja  Rewizyjna 
stwierdziła,  że  wszelkie  procedury towarzyszące  ogłaszaniu  przetargu  dochowywane  są  zgodnie 
z obowiązującym prawem. Realizacja zamówienia przebiega zgodnie z zawartą  umową. 
Jak wynika z dokumentów oraz informacji pracowników Urzędu Gminy zajmujących się sprawami 
związanymi  z  utrzymaniem  dróg,  ostanio  powyższa  droga  została  wyremontowana  w  kwietniu 
bieżącego  roku.  Został  nawieziony  żwir  w  ilości  22  wywrotek  (220  m3),  ze  szczególnym 
uwzględnieniem odcinków najbardziej  narażonych  na eksoploatację  przez ciężki  sprzęt  rolniczy. 
Droga była równana też przez równarkę samobieżną.

2. Zarzut,  że  bieżące  utrzymanie  drogi  przez  gminę  i  przeprowadzane  remonty  w  każdym 
przypadku są niewłaściwe, a stan drogi stanowi zagrożenie zdrowiu i życiu ludzkiemu; 

Odpowiedź:
W dniu  27  sierpnia  2009 r.  przed  rozpoczęciem posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  Wójt  Gminy, 
Przewodniczący Rady Gminy– Pan Stanisław Gąsior oraz członek Komisji Rewizyjnej Pan Zdzisław 
Szyszko przeprowadzili wizję lokalnych dróg gminnych. Stwierdzono, że drogi gminne są w dobrym 
stanie,  nie  występują  trudności  w  przemieszczaniu  się  samochodem.  Drogi  są  odpowiednio 
wyrównane i dostatecznie wyżwirowane. Droga Boćwinka – Sołtmany została wyremontowana w 
bieżącym roku na całym odcinku,  w przypadku wystąpienia  dużych opadów przejazd może  być 
utrudniony jednakże nie będzie on niemożliwy.  Uwzględniając ten fakt Gmina podjęła decyzję o 
utworzeniu na tej drodze dodatkowego punktu zbiorczego uczniów dowożonych do szkół. Gdyby 
droga nie była przejezdna tak jak Pan Marcin Petsch wielokrotnie sugeruje, Gmina nie przyjęłaby 
takiego rozwiązania.

3. Zarzut,  że  wykonano  rowy odwadniające  tylko  na  wybranym odcinku  długości  ok.  200 m 
w okolicach domu radnego;

Odpowiedź:
Wykonanie rowów odwadniających na odcinku drogi przy gospodarstwie rolnym Pana Zbigniewa 
Rećko związane było z tym, że od strony budynków gospodarczych, chlewni położonych powyżej 



poziomu drogi spływa bardzo duża ilość wody,  która zatrzymuje się na drodze gminnej niszcząc 
drogę. W tym przypadku Gmina wzięła również pod uwagę opinie skarżącego, który w pismach 
składanych do urzędu zarzucał, że ten odcinek drogi jest nieprzejezdny.

4. Zarzut, że urząd udziela niespójnych  informacji o przeprowadzonych remontach dróg;
Odpowiedź:
Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz opinią Wójta i pracownika prowadzacego sprawy 
dróg gminnych, uznać należy, iż informacje przekazywane dla skarżącego są spójne i prawdziwe. 
W opinii  Komisji  Rewizyjnej wydanej  15 kwietnia 2008r. skarżący został poinformowany,  że na 
drogę Boćwinka – Kolonia  Sołtmany w roku 2007 wydatkowano  kwotę  50.000 zł.  Zakres  prac 
obejmował: wykonanie rowów odwadniających na odcinku ok. 400 m, wznowienie granic drogi, 
wyżwirowanie i wyrównanie nawierzchni na całym odcinku drogi oraz poszerzenie do wymiarów 
zgodnych  z  wykonanymi  pomiarami  geodezyjnymi.  Podana  kwota  zgodna  jest  z  dokumentacją 
sprawy. 
Skarżący zarzuca, że informacja o środkach przeznaczonych na remont drogi (23.000 zł) udzielona 
przez wójta dla lokalnej gazety jest rozbieżna ze wskazaną wyżej. Wójt wyjaśnił, że zamieszczona 
informacja   nie  była  przez  niego  autoryzowana,  jednak  nie  jest  rozbieżna   z  rzeczywistością 
ponieważ podając tę kwotę określił w przybliżeniu ile wynosił łączny koszt równania i żwirowania 
tej drogi, nie uwzględnił kosztów związanych z wykonaniem rowów odwadniających. 
       Odnosząc się do kolejnej kwestionowanej przez skarżącego informacji którą otrzymał z Urzędu 
Gminy,  z  której  wynika  iż  gmina  w  swoim  budżecie  przeznacza  na  remont  dróg  60.000  zł 
podkreślić  należy,  że  w  chwili  udzielania  odpowiedzi  zainteresowanemu  była  ona  aktualna. 
Powszechnie  stosowaną praktyką  jest  (  np.  ze  względu na zwiększone dochody)  przesuwanie w 
budżecie (z zachowaniem odpowiednich procedur) środków na uzasadnione cele i potrzeby. Właśnie 
w odniesieniu do stanu dróg, w związku z wynikłymi  potrzebami Rada Gminy uznała, iż należy 
zwiększyć  kwotę  przeznaczoną  na  remonty  dróg.  Informacja  jaką  skarżący otrzymał  w tamtym 
czasie,  nie rozmija się z prawdą,  gdyż  była  odzwierciedleniem ówczesnych szacunków i potrzeb 
uwzględnionych w budżecie.  

5. Zarzut dotyczący uchylania się gminy od obowiązku dowozu dzieci do szkół ( zarzut w imieniu 
brata skarżącego). 
Odpowiedź:
Na podstawie przedstawionych dowodów stwierdzić należy, że gmina wywiązuje się z  obowiązków 
jakie  wynikają  z  art.17  ust.2  pkt.1)  ustawy  z dnia  7 września  1991  r.  o  systemie  oświaty 
(Dz.U.04.256.2572 z późn. zm.) który wskazuje, że jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której 
obwodzie dziecko mieszka, przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot 
kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, o czym świadczy:

1. Realizacja  umowy  o  dowóz  dziecka  do  szkoły  zawartej  z  Panem Wojciechem  Petsch  (bratem 
skarżącego). Dokonywanie przez gminę terminowego zwrotu kosztów przejazdu ucznia.

2. Z  uwagi  na  skargi  Wojciecha  Petsch  od  1  września  2009r.  na  drodze  Boćwinka-  Sołtmany 
utworzono dodatkowy punkt odbioru dzieci dowożonych do szkoły, do którego dojeżdża autobus. 

3. W  miesiącu  czerwcu  2009r.  Najwyższa  Izba  Kontroli  Delegatura  w  Olsztynie  zakończyła 
miesięczną  kontrolę  dotyczącą  działań  Urzędu  Gminy  w Kruklankach  na  rzecz  zapewnienia 
uprawnionym uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum w 
latach  szkolnych  2007/2008  i  2008/2009.  Najwyższa  Izba  Kontroli  pozytywnie  oceniła 
wywiązywanie  się  przez  Gminę  z  obowiązku  bezpłatnego  dowożenia  uczniów,  określonego 
odpowiednimi przepisami ustawy o systemie oświaty.

Rada  Gminy  biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia  stwierdza,  że  nie  widzi  żadnych 
nieprawidłowości  w  postępowaniu  Wójta,  jednocześnie  podtrzymuje  uzasadnienie  Komisji  Rewizyjnej 
i uznaje je jako własne.

 

 


