
UCHW ALA NR XXI.143.2020 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 25 wrzesnia 2020 roku 

w sprawie rozpalrzenia skargi na dzialalnosc W6jla Gminy Baboszewo 

Na podslawie art. 18 ust. 2 pk! 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 

(Ij. Dz. U. z 2020 poz. 7 13 ze zm.) w zwiqzku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 19601'. 

Kodeks Postypowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 I'. poz. 256 ze zm.), Rada Gminy 

Baboszewo uchwala, co nastl!puje: 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi zlozonej przez Pana ( ... )*, z dnia 17 sierpnia 2020 roku (data wplywu 

do Urzc;du Gminy 20 sierpnia 2020 roku) na dzialalnosc W6jta Gminy Baboszewo, kt6rej 

przedmiotem jest przebudowa drogi Gminnej nr 301321 W w miej scowosci Jarocin, po 

zapoznaniu sil! ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady Gminy Baboszewo 

uznaje skargy za bezzasadmj. 

§ 2. 

Uzasad nicnie rozstrzygni ycia stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 3. 

Wykonan ie uchwaly powIerza Sly Przewodniczqcemu Rady Gminy, zobowiqzujqc go do 

powiadomienia skarzqcego 0 sposobie zalatwienia skargi poprzez przeslanie odpisu niniejszej 

lIchwaly wraz z zalqcznikiem. 

§ 4. 

Uchwala wchodzi w zyc ie z dniem podjycia . 

.. Wyl:lc7.en il! jawl10sci na podslawil.: RozporZ(}dzenia Parlamentu Europcjskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiclnia 

20 16 r. \V sprawie ochrony os6b fizycznych \V zwillZku z przetwarzanicm danych osobowych i w sprawie swobodnego 

prz\!plywu wkich danych oraz lIchylcnia dyrcktywy 95/46/WE (og6lne rozporzttdzenie 0 ochron ie danych). 

PRZEW 0 1 ICZI\;Y RAOY 

Slawo nir Ji,lLG,sZCZYCki 



UZASADNIENIE 

Zal~cznik do Uchwaly 
Rady Gminy Baboszewo 

Nr XXI. 143.2020 
z dnia 25 wrzesnia 

2020r. 

W dniu 17 sierpnia 2020 roku (data wplywu do Urzydu Gminy 20 sierpnia) Pan ( ... )' 

wni6sl do Przewodnicz~cego Rady Gminy Baboszewo skargt; na dziala lnosc W6jta Gminy 

Baboszewo, dotycz~c~ zobl igowania W6jta Gminy do zakOIlczenia przcbudo"''Y drogi gminnej 

nr 301321 W. 

Skarz~cy w pismie domaga sit;: 
1. Nawiezienia drogi na calej dlugosci i szerokosci do wysokosci powierzchni min 30 cm ponad 

okoliczne pola. 

2. Wykonanie zjazdu tak .i ak do tego obliguje zarz~dct; drogi ustawa 0 drogach publicznych. 
3. Czyszczenia poboczy, koszenia trawy cyklicznie tak aby unikn~c dysonansu z dzialkq. 

W mysl art. 18 bust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (tj . Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w celu rozpatrywania wniosk6w i petycji przez Radt; Gminy 

powo!uje sit; Komisjt; Skarg, Wniosk6w i Petycji. Maj~c na uwadze powyzsze regulacje prawne 

Przewodnicz'lcy Rady skierowal petycjt; do zaopiniowania przez Komisje Skarg, Wniosk6w 
i Petycji celem zaj,cia stanowiska i wyrazenia opinii w przedmiocie skargi. 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycj i odbylo si, 10 wrzesnia 2020 rok u. na 
kt6rym obecni byli W6jt Gminy Baboszewo, Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury 

Technicznej, Prawnik obsluguj~cy Urz~d Gminy Baboszewo. 
Czlonkowie Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycj i zapoznal i sit; ze zlozonym pismem. 

Kierownik Referatu Inwestycji i lnfrastruktury Technicznej zaznaczyl, ze identyczne 

pismo wplynt;lo do Urzt;du Gminy, do kt6rego Urz'ld Gminy sit; ustosullkowal. 

I. Stan drogi jest na biezqco monitorowany i w razie koniecznosci i mozliwosci finansowych 

Gminy remontowany. 
2. Gmina Baboszewo na wysokosci Pana dzialek nie prowadzila prac polegaj~cych na budowie 
lub przebudowie przedmiotowej drogi. Wszelkie prace wykonywane na wskazanym terenie s~ 

pracami remontowymi zwi'lzanymi z biez~cym utrzymaniem przedmiotowej drogi. 

3. Prace zwi~zane z czyszczeniem poboczy majq charakter cykliczny i odbywajq sit; minimum 

dwa razy w roku. 

Rada Gminy nie ma narzt;dzi prawnych umozli wiaj'lcych jej oddzialywanie na biezqc~ 

dzialalnosc gospodarcz~ W6jta Gminy Baboszewo w zakresie gospodarki w zakresie biez~cego 

utrzymania dr6g. Jednoczesnie Rada Gminy pochyli sit; nad przedmiotowym problemem 
podczas prac zwiqzanych z opracowania budzetu w przyszlosci. 

Biorqc pod uwagt; powyzsze ustalenia Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycj i w wyniku 

przeprowadzonego przez Przewodnicz~cego glosowania, przyj,la jednoglosnie stanowisko, 

uznaj'lc skargy za bezzasadn~ i przedstawila swoje stanowisko do rozpatrzenia przez Radt; 

Gminy Baboszewo podczas posiedzenia w dniu 23 wrzeSnia 2020 r. 

Rada Gminy Baboszewo, po zapoznaniu sit; ze spraw~ podtrzymala stanowisko Komisji 

Skarg, Wniosk6w i Petycji. 

W zwi~zku z powyzszym zasadne jest podjycie uchwaly. 


