
UCHWAŁA NR XXXVI.241.2021

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Baboszewo 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 ze zm.), Rada Gminy

Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1.

Po  rozpatrzeniu  skargi  złożonej  przez  Panią  (…)*,  z  dnia  22  listopada  2021  roku  na

działalność Wójta Gminy Baboszewo, której przedmiotem jest brak zapewnienia dojazdu do

działek oznaczonych ewid. 66,67 i 69 w miejscowości Rybitwy. Komisja Skarg, Wniosków

i Petycji Rady Gminy Baboszewo uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Gminy,  zobowiązując  go  do

powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej

uchwały wraz z załącznikiem.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki 

* Wyłączenie jawności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).



  
                                                                                                               Załącznik do Uchwały 

                                                                                                             Rady Gminy Baboszewo 
                                                                                                                    Nr XXXVI.241.2021                                                             

                                                                                                          z dnia 29 grudnia 2021 r.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2021 roku. Pani (…)* wniosła do Przewodniczącego Rady Gminy

Baboszewo  skargę  na  działalność  Wójta  Gminy  Baboszewo,  dotyczącą  stanu  drogi

dojazdowej do nieruchomości położonej w miejscowości Rybitwy. 

Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj.

Dz.U.  z  2020  r.  poz.  256),  jeżeli  przepisy  szczególne  nie  określają  innych  organów

właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej

zadań lub działalności Wójta Gminy jest Rada Gminy. Również na podstawie przepisu art.

18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r.poz.

1372 ze zm  )  wynika,  że Rada Gminy rozpatruje  skargi  na działania  Wójta  i  gminnych

jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo, przekazał skargę według kompetencji  do

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 8 grudnia 2021 roku, na

którym obecny  był  Kierownik  Referatu  Inwestycji  i  Infrastruktury  Technicznej,  Prawnik

obsługujący  Urząd  Gminy  Baboszewo  oraz  Wójt  Gminy  Baboszewo.   Przewodniczący

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poprosił o ustosunkowanie się do zarzutów postawionych

w skardze. 

Z treści w/w pisma skierowanego do Rady Gminy Baboszewo wynika, że skarżący

chce,  doprowadzić  do  poprawy  jakości  drogi  Gminnej  stanowiącej  dojazd  do  jego

nieruchomości.  Wskazuje,  że  Gmina  Baboszewo  oraz  pracownicy  Urzędu  Gminy

w Baboszewie  pomimo  licznych  monitów  nie  podjęli  żadnych  działań  zmierzających  do

popraw jej stanu technicznego. 

 Po  przeanalizowaniu  dokumentacji  zgromadzonej  w  aktach  sprawy.  Komisja

stwierdziła,  że  obecnie  droga  stanowiąca  dojazd  między  innymi  do  nieruchomości

skarżącego,  nie  pokrywa  się  z  jej  przebiegiem  wynikającym  z  obecnie  obowiązującym

podziałem  geodezyjnym.  W  ocenie  Komisji  Skarg  Wniosków  i  Petycji  modernizacja

przedmiotowej drogi wymaga uregulowania jej przebiegu. Komisja ustaliła również, że Wójt



Gminy Baboszewo oraz pracownicy Urzędu przygotowali już wstępną dokumentacje w celu

uregulowania jej przebiegu.    

W  świetle  powyższych  ustaleń  brak  jest  podstaw  do  stwierdzenia  niewłaściwego

działania organu gminy tj. Wójta Gminy Baboszewo. 

Jednocześnie  wskazać  należy,  że  Rada  Gminy  Baboszewo  zobowiązuje  się

monitorować stan sprawy.    


