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Nr 5 do Protok*ii)til1i"'^L1

z dnia04 lutego 20llr.

UCHWAŁA Nr IV/23l201l
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 04 lutego 20LI 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. z2OOI r. Nr 142, poz.I59I,zpoźn. zm.I))iart.229 pkt 3 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r.
_ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z Ż000 r. Nr 98, poz. I07I, z późn. zm.) Rada
Gminy _ po zapoznariu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego ptzez Komisję
Rewizyjną uchwala, co następuj e:
$1
IJznac zanieuzasadnioną skargę Pana Marcina Petsch na działa|nośćWójta Gminy Kruklanki, z
przyczynokreślonych w uzasadnięniu stanowiącym załacznik do niniejszej uchwały.

$2
Niniej sząuchw ałę naleŻy przękazaÓ zaintęres o wanym'

$3
Wykonanie uchwały powierza się

W jtowi Gminy.
$4

[Jchwał.a wcho dzi

w Życlę Z dniem podjęcia.
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do Uchwały Nr IV/23l2011

z

UZASADNIENIE

Rady Gminy Kruklanki

dnia 04 lutego 200 I 1 r.

Rada Gminy Kruklanki, której przewodniczący przekazał skargę w celu przygotowania stanowiska i
projektu uchwały, na swoim posiedzeniu w dniu 04 lutego2Ollr. zapoznała się:
ztreściąskargi,
z pisemnymi wyjaśnieniami podinspektora ds. gospodarki komunalnej, do kt rego naleŻy
wykonywanięzada związanychzutrzymaniem dr g gminnych, ich remontami i eksploatacją
informacj ą W jta Gminy Kruklanki.
Po zbadaniu sprawy Rada Gminy ustaliła, co następuje:

z art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z200lr. Nr 142, poz.I59l ze
zm.) do zada własnych gminy naleŻąmiędzy innymi sprawy dr g gminnych. Pan Marcin Petsch w
swojej skardze zarzxca zatzadcy drogi nieudolnośdziałania i doprowadzenie drogi do ,,drastycznego
stanu''. Pan Marcin Pętsch składa skargę na stan drogi Bo winka - kol. Sohmany jtlŻ po raz trzeci.
Rada Gminy zajmowała w tej sprawie stanowisko w uchwa|e z dnia 21 kwietnia 2009r. oraz z dnia 29
września2OO9 r,w obu przypadkach nie dopatŻono się zaniechari w sprawie romontu dr g i biezącego
ich utrzymania. W wczas uwagi Skarżącego wysłuchała Komisja Rewizyjna, kt ra r wniez na
Zgodnie

spotkaniu wyjazdowym dokonała oględzin tej drogi.
Należy nadmieni , że do ostatniej skargi z dnia 28 grudnia Ż010 r,

kt

rą Skarżący skierował do

Wojewody Warmirisko Mazurskiego została załączona kopia prośbyo pomoc z podpisami
mieszkaric q kt ra stanowiła załącznik do sprawy z dnia 26 marca Ż009t., kt ra była j uŻ rozpatrywana
przez Radę. Nie jest to więc aktualna prośbamieszkaric w - oryginał tego pisma znajduje się w naszych
dokunaentach.

Po analizie dokumentacji oraz wysłuchaniu stron Rada stwierdza, Że obowiązki zuządcy dr g
wynikające ze wspomnianego art.7 ustawy o samorzadzie gminnym, zostały wykonane w spos b
właściwyw zakresie bieżącego i nalezytego utrzymywania dr g gminnych.
Droga Bo winka _ kol. Sołtmany jest remontowana rokrocznie, na co składa się zwirowanie,
r wnanie, dodatkowo w roku ubiegłym w/w droga była utwardzana przy pomocy walca wibracyjnego.
Dowodem na nie najgorszy stan drogi jest fakt, Że drogąBoćwinka - kol. Sołtmany, podczas trwania
roku szkolnego jeżdzi autobus' kt ry dowozi uczniow do szk ł. Na dzie dzisiejszy droga jest
odśnieżonai przejezdna, na bieŻąco jest monitorowany stan w/w drogi gdyż zimą uległa uszkodzeniu
drena odwadniająca pobliskie pola i woda rozlewa się na drogę, naprawa w/w dreny zostanie wykonana
w możliwie najszybszym czasię (za|eŻne od warunk w atmosferycznych ). Mieszkaricy kol. Sołtmany
mają alternatywnie możliwośdojazdu do swoich nieruchomości drogą żwirową prowadzącą z
miejscowości Sołtmany bezpośrednio do kol' Sohmany. Droga ta jest zawsze przejezdna za wyjątkiem
utrudnięri jakie wystepują w dniach w kt rych odbywa się samochodowy Rajd Polski, kt rego
organizacjajest zawsze wcześniej uzgadniana z Gminą. Aprobatę dla Rajdu isposobu w jaki potem
niweluje się uszkodzone drogi wyraŻająr wniez mieszkaricy miejscowoścl przez kt re przebiega trasa
rajdu - chociażby wieśMożdŻany i Sołtmany. opinie te pozyskano na tegorocznych zebraniach
wiejskich. Mieszkaricy twierdzą że na powyższąimprezę oczekują cały rok, gdyż stanowi to dla nich
ciekawą rozrywkę' mozliwoś zarobienia pieniędzy jak r wnież jest znakomitą promocją gminy.
Po zbadaniu skargi, Rada skłania się ku stanowisku, iż W jt Gminy jako zarzadca drogi w
spos b zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, w miarę mozliwości finansowych, podejmuje
decyzje i czynności zmierzające do właściwegoutrzymania dr g. Remonty na drogach gruntowych są
wykonywane w granicach środkw finansowych wydzielonych na ten cel w budżęcie gmtny, z
uwzględnieniem wydatk w na niezbędne naprawy bieŻące drog i ich profilowanie po okresie zimy.
Wobec powyzszego Rada Gminy uznaje zatzuty podniesione w skardze złoŻonej na działalność
jta
W
Gminy Kruklanki zabęzasadne.'

