Projekt
z dnia 26 marca 2019 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR VIII/__/2019
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Gniezno.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz.U.z
2019r.,poz.506) oraz art. 229, pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018r., poz. 2096) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się niezasadną skargę Skarżącego z dnia 24 stycznia 2019r. na działania Wójta Gminy Gniezno,
zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki
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Uzasadnienie
W dniu 6 lutego 2019r. do Rady Gminy wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy Gniezno.
Przewodniczący Rady Gminy Gniezno przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Gniezno. Komisja przystąpiła do rozpoznania skargi.
Komisja odbyła posiedzenia w terminie 6 i 21 marca br. i wnikliwie zbadała sytuację Skarżącego.
Przedmiotem skargi było niezadowolenie Skarżącego, który oczekuje podjęcia odpowiednich kroków przez
Wójta Gminy Gniezno, prowadzących do zakończenia przedstawionej sprawy dot. likwidacji szkody
ubezpieczeniowej, prowadzonej przez PZU SA. Z ustaleń Komisji, na podstawie dokumentów załączonych do
skargi, wynika, iż ubezpieczyciel Gminy tj. PZU SA poinformowało, iż odszkodowanie z polisy Gminy
Gniezno nie może zostać przyznane, ponieważ Gmina Gniezno nie jest podmiotem odpowiedzialnym z tytułu
powstałej szkody. Jednocześnie w piśmie tym wskazano, iż poszkodowany może dochodzić odszkodowania
z polisy OC firmy wykonującej drogę, również posiadającej ubezpieczenie w PZU SA.
Z dalszej korespondencji przedstawionej wraz ze skargą wynika, iż procedura dochodzenia odszkodowania
od Wykonawcy drogi została rozpoczęta przez Skarżącego, ale z uwagi na brak szczegółowych danych,
zarówno od Skarżącego (Poszkodowanego w sprawie) jak i od Wykonawcy, postępowanie odszkodowawcze
nie mogło być kontynuowane. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż Gmina Gniezno nie jest stroną
postępowania likwidacyjnego, prowadzonego przez Ubezpieczyciela z polisy OC Wykonawcy drogi, stąd też
Wójt Gminy Gniezno nie posiada żadnych kompetencji do podjęcia jakichkolwiek dalszych działań w celu
zakończenia procedury przez Ubezpieczyciela.
Na tej podstawie, po rozpatrzeniu opinii przedstawionej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznać
należy skargę za niezasadną.
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