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z dnia  17 maja 2017 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XXXV/___/2017
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r., 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 229, pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2016r., poz. 23) uchwala się, co następuje:

§ 1. Skargę Pana Henryka K. z dnia 22 marca 2017r. na działalność Wójta Gminy Gniezno Włodzimierza 
Lemana w przedmiocie przewlekłego i biurokratycznego załatwiania spraw podniesionych w piśmie skarżącego 
z dnia 14 grudnia 2016 roku - uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o stanowisku Rady 
w przedmiocie rozpatrzenia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) organem właściwym do rozpatrzenia skargi złożonej przez
Pana Henryka K. na Wójta Gminy Gniezno jest Rada Gminy Gniezno.

Kierując się zapisem art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2016r., poz.446 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy pismem z dnia 30 marca 2017r. wystąpił do Komisji
Rewizyjnej o zbadanie stanu faktycznego, co do zarzutów opisanych w skardze Pana Henryka K. złożonej w
dniu 22 marca 2017r.

Komisja Rewizyjna w przedmiotowej sprawie zebrała się w dniu 12 kwietnia 2017r.

W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających Komisja ustaliła,co następuje:

W złożonej skardze podniesiono zarzut pod adresem Wójta Gminy Gniezno przewlekłego i
biurokratycznego załatwienia spraw podniesionych w wyżej powołanym piśmie skarżącego, a
dotyczących: naprawy drogi na Osiedlu Tęczoym, przebudowy drogi na odcinku Szczytniki Duchowne-
Wierzbiczany oraz usunięcia śmieci pozostawionych przez nieznane osoby na poboczu drogi przy fosie w
Szczytnikach Duchownych.

Z pisemnego oświadczenia złożonego w dniu 12.04.2017r. przez Marka Szulczewskiego podinspektora
ds.inwestycji w Urzędzie Gminy w Gnieźnie wynika,że ze względu na warunki atmosferyczne naprawy
drogi gruntowej na osiedlu Tęczowym w Szczytnikach Duchownych można było dokonać w marcu
2017r., co też zostało zrobione.

Środki finansowe na remont drogi na odcinku Szczytniki Duchowne-Wierzbiczany zostały
zabezpieczone w budżecie Gminy na 2017r. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na to zadanie, które wykonuje Biuro-Inżynieryjno Techniczne KIER w
Gnieźnie na osiedlu Wł. Łokietka 18/5.

Śmieci pozostawione w workach przez nieznane osoby na poboczu drogi przy fosie w Szczytnikach
Duchownych zostały uprzątnięte w styczniu 2017roku.

Stwierdza się, że podniesione sprawy w piśmie skarżącego z dnia 14.12.2016r. wbrew jego
wywodów, nie powoduje wszczęcia postępowania administracyjnego w rozumieniu art.61Kpa Według
oceny Rady, Wójt bez zbędnej zwłoki podjął działania w realizacji spraw podniesionych przez
skarżącego.

Zatem skarga Pana Henryka K. na działalność Wójta Gminy Gniezno jest bezzasadna.
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