
Uchwala Nr XIII90/2015 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 22 grudnia 2015 roku 

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na dzialalnosc W6jta Gminy 

Baboszewo 

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

samorz,!dzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 229 pkt 3 i art. 239 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postypowania administracyjnego (t.j. 

''-.J Dz.U z 2013 r. poz. 267 z p6in. zm.) - po rozpatrzeniu ponownej skargi Pana 

Jerzego Banaszek, Rada Gminy Baboszewo uchwala co nastypuje: 

§1 

Uznaje za bezzasadn~ skargy wniesion,! w dniu 9 grudnia 2015 roku przez Pana 

Jerzego Banaszek na dzialalnosc W6jta Gminy i podtrzymuje swoje stanowisko 

zawarte w Uchwale Nr IV 115/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi zlozonej na dzialalnosc W 6jta Gminy Baboszewo. 

§2 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 



UZASADNIENIE 

do Uchwaly Nr XIII9012015 

Rady Gminy Baboszewo 

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na dzialalnosc W6jta Gminy 

Baboszewo 

W dniu 29.12.2014 r. wplyn,!l do Urzt(du Gminy wniosek dotycz,!cy 

oswietlenia drogi w Goszczycach Srednich, podpisany przez 11 mieszkancow 

miejscowosci. W dniu 20.01.2015 r. udzielono odpowiedzi w przedmiocie wniosku. 

Poinformowano wnioskodawcow, iz skala problemu braku oswietlenia w wielu 

solectwach Gminy Baboszewo jest duza C ... ), a decyzja co do dalszych dzialan 

zostanie podjt(ta po przeanalizowaniu wnioskow wszystkich solectw. W odpowiedzi 

na ww. pismo wplynt(la skarga zlozona przez Pana J erzego Banaszek na odmowt( 

zalatwienia wniosku. Rada Gminy uchwal,! z dnia 26.02.2015 r. Nr IVI15/2015 

uznala skargt( za bezzasadn,!. Skarz'!cy zostal zawiadomiony 0 powyzszym oraz 

pouczony, iz w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana za 

bezzasadn,! i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skargt(, a skarz'!cy 

ponowil skargt( bez wskazania nowych okolicznosci - organ wlasciwy do jej 

rozpatrzenia moze podtrzymac swoj e poprzednie stanowisko z odpowiedni,! 

adnotacj,! w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarz,!cego. 

W dniu 9.12.2015 r. na adres e-mail Urzt(du Gminy wplynt(la skarga na 

bezczynnosc organu administracji terenowej. Pan Banaszek podnosi ponownie nie 

wykonanie oswietlenia "w centrum wi o ski " . NaleZy wskazac, ze zgodnie z 

zapewnieniami Pana W ojta z dnia 20.01.2015 r. uchwaly poszczegolnych zebran 

wiejskich solectw z terenu Gminy Baboszewo zostaly przeanalizowane i podjt(to 

dzialania zmierzaj,!ce do realizacji przedsit(wzit(c wskazanych w tych wnioskach. Z 

zal,!cznika do uchwaly Nr 112015 zebrania wiej skiego solectwa Goszczyce Srednie z 

dnia 28.08.2015 r. wynika, iz mieszkancy jednoglosnie srodki z funduszu soleckiego 

na rok budzetowy 2016 w kwocie 11 817,17 zl. przeznaczyli na inne przedsit(wzit(cia, 

anizeli budowa oswietlenia. 



Budowa oswietlenia w Goszczycach Srednich me byla uwzglydniona w 

budzecie Gminy Baboszewo na rok 2015, w zwi~zku z czym nie mogla bye 

zrealizowana w 2015 r. Maj~c na uwadze powyzsze oraz fakt, ze zarowno na 

wniosek, jak i na skargy Pan Banaszek otrzymal odpowiedz, nie mozna mowie 0 

bezczynnosci organu. W zwi~zku z powyzszym skargy uznaje siy za bezzasadn~. 




