
UCHWAŁA NR XX/140/20 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506; poz. 1309, poz. 1696), art. 223 § 1, art. 227, art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, 
poz. 1133) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg wniosków (Dz. z 2002 r. Nr 5 poz. 46), Rada Gminy w Będzinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Skargę Pani S. S. zam. w Słowienkowie na działalność Wójta Gminy Będzino, wniesioną w dniu 
20.01.2020 r., uznaje się za nieuzasadnioną. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy w Będzinie do powiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącej odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP  www.bedzino.pl. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Barbara Grudzień 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, organem właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) jest rada gminy.

W dniu 30.01.2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Będzinie po wstępnym
przeanalizowaniu zarzutów w ww. skardze zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy Będzino o ustosunkowanie
się do niej, załączając kserokopię skargi wraz z załącznikami. W dniu 30.01.2020 r. na Wspólnym Posiedzeniu
Komisji skargę przedstawił inspektor ds. gospodarki komunalnej Tomasz Szymaniak. Jednocześnie komisja
powiadomiła skarżącą o potrzebie przedłużenia terminu załatwienia przez Radę Gminy skargi. Wydana opinia
komisji w sprawie skargi była jednogłośna - wszystkie zarzuty postawione w skardze są nieuzasadnione.

Głównym przedmiotem skargi był odcinek drogi gminnej na działce nr 112/2 w miejscowości
Słowienkowo o dł. 350 m. Skarżąca poinformowała, że droga została zniszczona w stopniu
uniemożliwiającym przejazd. Ponadto zwróciła uwagę, że do dnia złożenia skargi nie było żadnego
odezwu ze strony Wójta w przedmiotowej sprawie.

Z wyjaśnień pracownika oraz przeprowadzonego rozeznania wynika, iż sprawa złego stanu drogi została
zgłoszona w październiku 2019 r. i dotyczyła podnoszenia gruntów oraz zalewania drogi. Głównym powodem
złego stanu drogi, było jej niszczenie przez prace budowlane prowadzone przez właścicieli sąsiadujących ze
skarżącą nieruchomości. Gmina pismem z dnia 15 listopada 2019 r. wezwała właściciela do natychmiastowego
usunięcia ciężkiego sprzętu z drogi, uporządkowania tej drogi materiałem, który używa się do naprawy dróg
czyli kruszywo, gruz. Jak się okazało właściciele wysypali, ale szlakę. W ocenie pracownika, szlaka nie była
najgorszej jakości. Mimo wszystko, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami i z właścicielem nieruchomości,
którzy prowadził prace budowlane. Zaproponowano, żeby drogę zrobić wspólnie – ze strony gminy
zapewniono materiał, a mieszkańcy swój sprzęt i swoją pracę. Prace były wykonywane, a w międzyczasie
wpłynęła skarga. Spowodowało to minięcie się tych dwóch rzeczy. W dniu 11.02.2020 Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji wraz z pracownikiem Tomaszem Szymaniakiem odbyła wizję lokalną na drodze, będącej
przedmiotem skargi. Komisja uznała stan drogi za dobry, z informacji przekazanej przez pracownika wynika, iż
na wiosnę zostaną uzupełnione pozostałe ubytki.

Po wysłuchaniu opinii komisji oraz po zapoznaniu się z zarzutami przedstawionymi w skardze Rada Gminy
w Będzinie stoi na stanowisku, że Wójt Gminy Będzino nie dopuścił się zaniedbań w zakresie remontu ww.
drogi, ale wykonywał swoje obowiązki należycie i w sposób zgodny z prawem. Obecnie wykonana droga jest
w stanie dobrym i przejezdnym, a nakłady poniesione są wystarczające i adekwatne do posiadanych przez
gminę środków finansowych na remont dróg. W związku z tym, Rada uznaje w całości skargę jako bezzasadną.
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