
U C HW ALA Nr IVIlS/201S 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi zlozonej na dzialalnosc W6jta Gminy Baboszewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 

samorzq.dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 poz. 594 z p6iniejszymi zmianami) w 
zwiq.zku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postypowania 
Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 267 z p6iniejszymi zmianami) Rada Gminy 
uchwala co nastypuje: 

§ 1 

l.Uznaje skargy dotyczq.cq. dzialalnosci W6jta Gminy Baboszewo wniesionq. w dniu 
11 lutego 2015 roku przez Pana J erzego Banaszka za bezzasadn~. 
2. Uzasadnienie stanowi zalq.cznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie Uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy. 

§3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 

Slawol11 r 



Zalqcznik do Uchwaly Nr IVI15/2015 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 26lutego 2015 roku 

UZASADNIENIE 

W dniu 19.12.2014r. jedenastu mieszkailc6w Goszczyc Srednich zwr6cilo siy z wnioskiem 
do W 6jta Gminy Baboszewo 0 dokoilczenie prac zwiqzanych z oswietleniem ulicznym ww. 
miejscowosci. 

Zgodnie z art. 244 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania 
administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 t.j.) W6jt Gminy Baboszewo pismem z dnia 20.01.2015r. 
poinformowal wnioskodawcy 0 sposobie zalatwienia wniosku. Wskazal, iz "prowadzone Sq obecnie 
spotkania w solectwach, podczas kt6rych zbierane Sq postulaty mieszkailc6w m.in. dotyczqce 
r6wniez budowy oswietlenia ulicznego. Po uzyskaniu informacji ze wszystkich solectw dane te 
zostanq dokladnie przeanalizowane, a nastypnie podjyta zostanie decyzja co do dalszych dzialail w 
tej sprawie." 

W odpowiedzi na wyzej cytowane pismo Pan Jerzy Banaszek wni6sl w trybie art. 228 kpa. 
w dniu 11.02.20 15r. skargy na odmowy zalatwienia wniosku. 

Skarga byla analizowana w trakcie posiedzeil Komisji Stalych Rady Gminy w dniach 18-20 
lutego 2015 roku. Rada Grniny w toku przeprowadzonego post-rpowania wyjasniaj~cego oraz 
na podstawie zebranych dokurnentow uznala skarg-r za bezzasadn~. Rada Gminy stwierdza, ze 
W6jt Gminy Baboszewo pismem z dnia 20.01.2015r. poinformowal wnioskodawcy 0 sposobie 
zalatwienia wniosku. Ponadto nie moma m6wie 0 rzekomo niedokoilczonej inwestycji zwiqzanej z 
oswietleniem ulicznym w Goszczycach Srednich. Gmina w 2014 roku realizowala inwestycje 
polegajqce jedynie na wymianie, uzupelnianiu lamp istniejqcego oswietlenia ulicznego w 
miejscowosci Goszczyce Srednie, z wykorzystaniem istniejqcej infrastruktury technicznej. 
Natomiast wniosek i skarga Pana Jerzego Banaszek dotyczq tej czysci miejscowosci, w kt6rej brak 
jest infrastruktury technicznej do wykonania oswietlenia ulicznego, a co za tym idzie wymaga to 
uzgodnieil, wykonania projektu budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz 
przeprowadzeniem procedury 0 udzielenie zam6wienia publicznego zgodnie z ustawq z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zam6wieil publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907). Ponadto do wylqcznej 
wlasciwosci Rady Gminy nalezy podejmowanie uchwal w sprawach majqtkowych gminy, 
dotyczqcych m.in. zobowiqzail w zakresie podejmowania inwestycji i remont6w. 

Reasumujqc W6jt Gminy nie odm6wil rozpatrzenia wniosku, a jedynie wskazal spos6b jego 
zalatwienia. NaieZy zauwaZyc, ie sarno rozpatrzenie wniosku i podj-rcie decyzji w tyrn 
przedrniocie nie jest rownoznaczne z natychrniastow~ realizacj~ wniosku w przypadku jego 
uwzgI-rdnienia (T. Lewandowski, Rozpatrywanie skarg przez organy stanowiqce jednostek 
samorzqdu terytorialnego, Komentarz praktyczny Lex leI. 2012). Ze wzglydu na szerokq materiy 
(roboty budowlane), kt6rej wniosek dotyczy, jego realizacja wiqZe siy z poniesieniem znacznych 
koszt6w przez Gminy, kt6re powinny znaleze swoje odzwierciedlenie w uchwale budZetowej i 
powinny bye poniesione zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami. Ponadto 
dyspozycja art. 244 kpa nie wymaga wskazania konkretnych, a nawet przewidywanych termin6w 
zalatwienia wniosku. 

W zwiqzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji. 

YRADY 


