
Uchwała  Nr  XII/ 109  /2007
Rady Gminy Świlcza

z dnia   31  października   2007 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

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 późniejszymi zmianami)  oraz art. 229 pkt 3,

art. 237 § 1 i 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

Uznaje za bezzasadną skargę - wniesioną  18 września  2007 r. przez Pana  Krzysztofa

Rajkowskiego zamieszkałego w Błędowej Zgłobieńskiej 145 i Pana Ryszarda Styś

zamieszkałego w Błędowej Zgłobieńskiej 140   - na działalność Wójta Gminy Świlcza,

z uzasadnieniem, jak w załączniku do uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia osób skarżących o

sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr XII/ 109 /2007
Rady Gminy Świlcza z dnia 31.10.2007 r.

Uzasadnienie

 W związku ze skargą wniesioną w dniu 18 września 2007r.przez P. Krzysztofa
Rajkowskiego i Pana Ryszarda Styś, w której skarżący informują, że Wójt Gminy jako
zarządca drogi gminnej Błędowa Zgłobieńska-Lasek zaniedbuje swoje obowiązki w zakresie
należytego utrzymania nawierzchni  i stanu tej drogi - wyjaśnia się co następuje:

Jest to droga typowo rolnicza, dojazdowa do pól z nawierzchnią żwirową i żwirowo-gruntową.
Służy też jako dojazd do kilkunastu budynków tam zlokalizowanych.

Remonty tej drogi były wykonywane:

rok 2001

- kruszywem w ilości rzędu 50 m3 na kwotę 2.000,00 zł.

rok 2004

- kruszywem- tłuczniem z PKP - 180 t  na kwotę 2.800,00 zł.
- kruszywem naturalnym -   60m3 na kwotę 2.400,00 zł.
- kruszywem łamanym -   68 t na kwotę 3.000,00 zł.

rok 2005

- kruszywem łamanym -   28 t  na kwotę 1.200,00 zł.

Ponadto w tym czasie pracowała tam koparka-ładowarka, która rozwoziła kruszywo,
wyrównywała i odtwarzała rowy. Wobec braku środków w stosunku do potrzeb, na drogach
rolniczych zapewniana jest w miarę dobra przejezdność. W chwili obecnej trudno wyznaczyć
konkretny termin remontu i utwardzenia tej drogi.


