Uchwała Nr XLVIII/334/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 poz. 256 z późn. zm.)
w związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo z 23 marca 2017 r. po rozpatrzeniu skargi Pana
A.J. z dnia 6 grudnia 2020 r. na działalność Wójta Gminy Kosakowo

Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:

§1
Uznaje się skargę na Wójta Gminy Kosakowo za bezzasadną.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się ze skargą sygn. 11 978/2020 z dnia
6 grudnia 2020 r. ustaliła przedmiot skargi, który dotyczy:
- zaniechania obowiązków.
Na podstawie przedłożonych przez Wójta Gminy Kosakowo pism: Nr. 124/2020 z dnia
22.12.2020, ROŚ.7021.3.31. z dnia 21 grudnia2020 r. oraz Nr. 9/2021 z 14 stycznia 2021r.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, iż przedmiotowa skarga dotyczy drogi
powiatowej będącej w Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, a nie
w zarządzie Gminy Kosakowo.
Podnoszony przez skarżącego pilny problem braku oznakowania PRZEJŚCIE DLA
PIESZYCH ze względu na brak znaku informacyjnego (uszkodzony w wyniku wypadku)
został usunięty poprzez uprzątnięcie uszkodzonego ustawienie nowego znaku.
Odnosząc się do kolejnego merytorycznego zarzutu zawartego w skardze dotyczącego
niewłaściwego usytuowania przystanków autobusowych zlokalizowanych przy ul. Szkolnej
w Suchym Dworze oraz Pogórzu ustalono, że przystanek ,,Suchy Dwór – Reja 02” został
utworzony w 1975 roku, natomiast ,,Suchy Dwór – Szkolna 02” w roku 2000.
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt projekty organizacji ruchu należą
do dokumentacji oznaczonej symbolem BE 5, zgodnie z którym wymagany okres
przechowywania tego rodzaju dokumentacji mija po upływie 5 lat.
Natomiast w świetle obowiązującego §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem drogowym
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)
organizację ruchu zatwierdza na podstawie złożonego projektu organizacji ruchu organ
zarządzający ruchem, w tym przypadku Starosta Powiatowy w Pucku.
Przedłożona kopia dokumentacji zawierająca pismo Starostwa Powiatowego w Pucku
nr KO.712.1.19.2016 r. i Komendanta Powiatowego Policji nr RD.5321-13/2016
oraz pozytywnie zaopiniowany plan sytuacyjny dotyczący przejścia dla pieszych, które również
stanowiło przedmiot skargi, poświadcza dopełnienie procedur prawnych.
Projekt oznakowanego przejścia dla pieszych zyskał pozytywną opinię Komendanta
Powiatowego w Pucku. Wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu w miejscowości Suchy
Dwór na trasie 1518G w związku z wyznaczeniem oznakowanego przejścia dla pieszych
zostało zatwierdzone przez Starostę Puckiego z dniem 30 czerwca 2016 roku.
Ponadto w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie
i przebudowie ulicy Szkolnej w Pogórzu zaprojektowana zostanie nowa zatoka autobusowa,
która będzie musiała spełniać wymagania bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich użytkowników
drogi.
Mając na względzie poczynione ustalenia Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną.

