
 

UCHWAŁA NR LXXIV/551/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 5 lipca 2022 roku 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia skargi Mieszkańców wsi Pogórze z dnia 25 maja 2022 roku        

o sygnaturze 6621/2022 na działalność Wójta Gminy  

 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i § 3                       

oraz art. 238 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy 

Kosakowo,  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 Postanawia się uznać za bezzasadną skargę Mieszkańców wsi Pogórze z dnia                              

25 maja 2022 roku o sygnaturze 6621/2022 na działalność Wójta Gminy, z przyczyn 

wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo, 

zobowiązując Przewodniczącego do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia 

skargi.  

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                    

                      

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr LXXIV/551/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 5 lipca 2022 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z  § 73a Statutu Gminy Kosakowo Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

rozpatrywała w dniach  3 i 30 czerwca 2022 roku skargę podpisaną przez 55 mieszkańców 

Pogórza na działalność Wójta Gminy Kosakowo, którą złożono w Urzędzie Gminy 

Kosakowo w dniu 25 maja b. r. jako pismo o sygn. 6 621/2022. 

Komisja po zapoznaniu się z w/w skargą Mieszkańców na działalność Wójta Gminy 

Kosakowo w związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania dotyczącego pozwolenia 

na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa ulic w Rejonie Starego Pogórza   ustaliła  

zawarte w niej zarzuty dotyczące: 

1. braku konsultacji społecznych dotyczących planowanej  inwestycji drogowej 

2. braku zapewnionych środków finansowych na rozbudowę tego przedsięwzięcia 

3. niegospodarności przy projektowaniu i planowanym wykonaniu tej inwestycji 

4. braku zasadności przebiegu zaplanowanej rozbudowy i organizacji ruchu na ulicach 

wskazanych w projekcie inwestycyjnym. 

W związku z powyższymi ustaleniami Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

postanowiła  zwrócić się za pośrednictwem Przewodniczącego  Gminy Kosakowo do Wójta 

Gminy Kosakowo o zajęcie stanowiska wobec wskazanych zarzutów i udzielenia odpowiedzi 

na dwa pytania związane ze skargą: 

- czy została przeprowadzona analiza zasadności planowanej inwestycji? 

- w jaki sposób mieszkańcy Pogórza zostali zawiadomieni o konsultacjach 

społecznych? 

W odpowiedzi Komisja otrzymała trzy pisma wyjaśniające,  które wpłynęły do biura 

Rady Gminy dnia 23 czerwca 2022 roku: 

1. RI 7012.10.7 2022.AK. Nr 8191/2022 z 20.06.2022 r. 

2. RI 7012.10.6 2022.AK. Nr 8191/2022 z 20.06.2022 r. 

3. OO.0664.35.2022 EP z 22 czerwca 2022 r. 

Na podstawie przedłożonych pism Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że 

zarzut braku konsultacji społecznych dotyczących planowanej inwestycji drogowej jest 

nieadekwatny do zaistniałych okoliczności. Tryb specustawy drogowej (o ZRiD) nie 

przewiduje konieczności konsultacji społecznych w ścisłym tego słowa znaczeniu, w trybie 

ustawowym. Użyte w informacji Urzędu Gminy określenie o odbytych konsultacjach 



społecznych zostało zastosowane w potocznym tego zwrotu znaczeniu. W przeciwnym 

wypadku, samo zaproszenie na przedmiotowe konsultacje posiadałoby preambułę 

informującą w jakim trybie konsultacje będą się odbywać , z powołaniem się na stosowną 

uchwałę Rady Gminy, co znalazłoby się również w informacji Urzędu Gminy. 

Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy dróg w rejonie  Starego 

Pogórza  zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Kosakowo w dniu 5 lipca          

2022 roku wraz z informacją, że gmina prowadzi prace zmierzające do opracowania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania decyzji ZRiD dla ulic w rejonie Starego 

Pogórza: Szkolnej, Żeromskiego, Broniewskiego, Majakowskiego, Słowackiego, 

Sienkiewicza i Tuwima – sołectwo Pogórze. 

Zarzut braku zapewnionych środków finansowych przeznaczonych na realizację tego 

przedsięwzięcia większość członków Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uważa                           

za bezpodstawny, ponieważ Wójt Gminy Kosakowo  pismem z dnia 25 lutego 2019 roku                 

do Skarbnik Gminy  zawnioskował o utworzenie zadania wieloletniego o nazwie 

,,Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych”. Uchwałą 

Rady Gminy nr XI/85/2019  z dnia 28 marca 2019 roku zadanie to zostało wprowadzone               

do WPF z budżetem 50.000 zł na rok 2019 i 400 000 zł na rok 2020 i jest ono nadal 

kontynuowane w obecnym budżecie Gminy. Zgodnie  z nadaną nazwą ta część budżetu 

gminy służy finansowaniu dokumentacji projektowych, dla których nie został określony 

ostateczny przedmiot i zakres zadania inwestycyjnego a w szczególności źródła finansowania 

realizacji zadania inwestycyjnego. W zamiarze dokumentacje opracowane w ramach tego 

zadania (dokumentacja przyszłościowa) przeznaczone są  do przygotowania aplikacji                            

do środków pomocowych krajowych i europejskich. 

Również większość członków Komisji nie potwierdza zarzutu niegospodarności przy 

projektowaniu  i planowym wykonaniu tej inwestycji  mimo, iż nie została przeprowadzona 

analiza zasadności w formie dokumentu. Założenia projektowe zawarto natomiast w opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do postępowania przetargowego                           

na wyłonienie projektanta. W okresie projektowania omawiane były różne sposoby 

rozwiązania problemów projektowych. Były one analizowane na bieżąco pomiędzy Wójtem 

Gminy Kosakowo a Projektantem, ponieważ Gmina nie posiada opracowanych 

wcześniejszych koncepcji projektowych. 

Zarzut wobec Wójta Gminy w zakresie zasadności przebiegu zaplanowanej 

rozbudowy i organizacji ruchu na ulicach wskazanych  w projekcie inwestycyjnym dotyczy 

jedynej zmiany przebiegu polegającej na zamknięciu wlotu zbiegu ulic Tuwima                             

i Słowackiego w ulicę Szkolną. To rozwiązanie ma swoje uzasadnienie w prawidłowym 

skonfigurowaniu strefy oddziaływania – ronda w Pogórzu, gdyż obecny układ dróg w tym 



miejscu narusza zasady bezpiecznego użytkowania dróg. Pozostałe ulice nie zmieniają 

swojego przebiegu. Natomiast w temacie organizacji ruchu jedyna wzmianka w skardze 

dotyczy ustanowienia ulicy Słowackiego bez przejazdu dwustronnie, co faktycznie nie ma 

miejsca, gdyż na kierunku południowym ulica ta łączy się z ulicą Tuwima, a na kierunku 

północnym prowadzi  do ostatniego zabudowania jak jest obecnie. Również lokalizacja 

przejść dla pieszych ma stworzyć  ochronę w strefie konfliktowej przy szkole, gdzie 

wzmożony okresowo ruch samochodowy stwarza zagrożenie dla zmierzających do lub ze 

szkoły. 

Należy nadmienić, iż u podstaw podjęcia obecnych  działań projektowych zachodzi  

konieczność uregulowania stanów prawnych ulic Majakowskiego, Broniewskiego                              

i Żeromskiego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku głosowania uznała skargę 

Mieszkańców wsi Pogórze z dnia 25 maja 2022 roku o sygnaturze 6621/2022 na działalność 

Wójta Gminy za bezzasadną 

 

W odniesieniu do powyższego Rada Gminy Kosakowo uznaje ww. skargę                             

za bezzasadną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 

w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej 

rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy                           

– bez zawiadamiania skarżącego. (art. 239 § 1 kpa). 


