
Załącznik nr 6 do protokołu Nr XVIII/09
z Sesji Rady Gminy w Kruklankach

z dnia 21 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr XVIII/169/09
Rady Gminy Kruklanki

z dnia 21 kwietnia 2009r. 

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  na  Wójta  przez  mieszkańców  wsi  Sołtmany  i  Boćwinka, 
dotycząca  stanu  technicznego  drogi  gminnej  gruntowej  Boćwinka  –  Sołtmany,  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 XVIII/169/09
       Rady Gminy Kruklanki 
       z dnia 21 kwietnia 2009r.

UZASADNIENIE
W  dniu  26  marca  2009  roku,  według  właściwości  z  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa  Warmińsko  –  Mazurskiego  w  Olsztynie,  wpłynęła  skarga  wniesiona  przez 
mieszkańców wsi Sołtmany i Boćwinka dotycząca stanu technicznego drogi gminnej Boćwinka – 
Sołtmany, celem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi zainteresowanemu na zarzuty sformułowane 
w  skardze. Osobą  reprezentującą  niniejszych  mieszkańców  jest  Pan  Marcin  Petsch  zam. 
w Sołtmanach. 

Winą za stan rzeczy zainteresowani obciążają Wójta Gminy Kruklanki.
Skargę powyższą rozpatrywała komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2009r. 

i  postanowiła  uznać  ją  za  bezzasadną,  ponieważ na  podstawie  przedstawionych dokumentów i 
wyjaśnień stron postępowania nie można postawić Wójtowi zarzutów zaniechania działania.

Rada Gminy po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta w sprawie objętej skargą ustaliła, że 
Komisja Rewizyjna badając skargę:

1. analizowała zarzuty podnoszone w skardze;
2. wysłuchała  wyjaśnień  Wójta  Gminy  i  osoby  reprezentujące  skarżących  tj.  Marcina 

i Wojciecha Petsch zam. w Sołtmanach;
3. przeanalizowała pisma w powyższej sprawie znajdujące się w urzędzie gminy.

Rada Gminy analizując zebrane dowody w sprawie stwierdza:
 

1. Gmina  Kruklanki  zarządza  95  km dróg,  z  czego 90  km są to  drogi  gruntowe.  W roku 
ubiegłym  na  remonty  dróg  gruntowych  wydano  156.715  zł.  Zakres  prac  obejmował: 
nawożenie żwirem, równanie dróg i wykonanie rowów odwadniających na drodze gminnej 
Boćwinka – Kolonia Sołtmany.  Największe nakłady finansowe przeznaczono właśnie na 
remont  drogi  będącej  przedmiotem  wniesionej  skargi.  Na  drogę  Boćwinka  –  kolonia 
Sołtmany  wydatkowano  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.

2. W dniu 25 czerwca 2008r. komisja w 3-osobowym składzie dokonała oględzin i odbioru 
wykonanych prac oraz stanu drogi gruntowej  na odcinku Boćwinka – kolonia  Sołtmany 
i stwierdziła, iż omówione powyżej prace zostały wykonane, a stan drogi był w miarę dobry. 
Droga na całym odcinku posiadała pełną przejezdność dla samochodów osobowych i  w 
ocenie  Komisji  utrzymana  była  w standardzie  podobnym  do  innych  dróg  gruntowych 
położonych na terenie gminy.

3. Wyjątkowo niesprzyjające  warunki  atmosferyczne  jakie  panowały  zimą  roku  2008/2009 
niekorzystnie wpłynęły na stan drogi, niszcząc w dużym zakresie to co zostało na tej drodze 
zrobione. 

4. Wójt Gminy dowiódł, że niejednokrotnie osobiście prowadził rozmowy z Panem Marcinem 
Petsch, uwzględniał jego uwagi co do stanu drogi, często bezpośrednio interweniował aby 
doraźnie  usunąć  przeszkody  na  drodze.  Działania  te  nie  mogą  być  jednak  chaotyczne 
i wykonywane  pod  dyktando  skarżących,  a  usterki  na  drodze  usuwane,  natychmiast  po 
zgłoszeniu  przez  skarżących.  W  działaniach  należy  kierować  się  przyjętym  planem 
modernizacji  dróg,  priorytetami  np.  wynikającymi  z  natężenia  ruchu  na  danej  drodze. 
Gmina posiada wiele dróg którym musi zabezpieczyć odpowiednio dobry stan, ponieważ na 
co dzień przemieszcza się nimi znacznie większa ilość mieszkańców.  



5. Na gminie spoczywa obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej 
w zakresie  dróg  gminnych (art.7  ust.1  pkt  2  ustawy o samorządzie  gminnym)  jednakże 
z tego  przepisu  nie  wynika  obowiązek  modernizacji  drogi  w terminie,  w  miejscu  oraz 
w sposób preferowany wyłącznie przez skarżącego.

6. Gmina w miarę możliwości finansowych stara się remontować wszystkie drogi w gminie, 
w tym drogę będącą przedmiotem skargi. Remonty na drogach gruntowych są wykonywane 
w  granicach  środków  finansowych  wydzielonych  na  ten  cel  w  budżecie  gminy, 
z uwzględnieniem wydatków na  niezbędne  naprawy bieżące  dróg  i  ich  profilowanie  po 
okresie zimy. Na większe inwestycje Gminy aktualnie nie stać.

7. Remont w/w drogi, z uwagi na jej stan jest konieczny i zostanie wkrótce przeprowadzony po 
podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.  

  

Na podstawie zebranych dokumentów oraz wyjaśnień złożonych Komisji Rewizyjnej przez 
pracowników Urzędu Gminy oraz Marcina i Wojciecha Petsch – reprezentujących mieszkańców 
wsi Boćwinka i Sołtmany  Komisja stwierdziła, że Wójt nie dopuścił się zaniechania lecz w miarę 
możliwości  starał  się  je  utrzymywać  drogi  w  jak  najlepszym  stanie.  Remonty  na  drogach 
gruntowych  są  wykonywane  w granicach   środków  finansowych  wydzielonych  na  ten  cel  w 
budżecie  gminy,   z uwzględnieniem  wydatków  na  niezbędne  bieżące  naprawy  dróg  i   ich 
profilowanie po okresie zimy.

Rada podtrzymuje uzasadnienie Komisji Rewizyjnej i uznaje je jako własne.


