Uchwała Nr XLVIII/335/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Sołtys Wsi Suchy Dwór
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 Sołtys Wsi Suchy Dwór

Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:

§1
Uznaje się skargę na Sołtys Wsi Suchy Dwór 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 pism przez Sołtys Sołectwa Suchy Dwór Nr. 134/2020 z dnia
22.12.2020, pisma Kierownik Referatu ds. ochrony środowiska ROŚ.7021.3.31.2020. EK.
oraz Wójta Gminy Nr 9/2021 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.
Do merytorycznych zarzutów będących przedmiotem skargi Sołtys Sołectwa Suchy Dwór
odniosła się w piśmie Nr 134/2020 przedstawiając podjęte przez nią działania z powodu
zniszczenia znaku drogowego PRZEJŚCIE DLA PIESZYC w pobliżu przystanku
autobusowego przez pojazd samochodowy. Podjęte przez nią czynności to:
- zgłoszenie telefoniczne w dniu 30 listopada 2020 r. do Urzędu Gminy w Kosakowie
informacji o uszkodzeniu znaku drogowego, który leży na poboczu jezdni,
- otrzymanie informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia i przekazaniu jej odpowiednim
służbom z powiadomieniem Starostwa Powiatowego w Pucku,
- interwencja 4 grudnia (po czterech dniach od zgłoszenia) w sprawie terminu uprzątnięcia
uszkodzonego i ustawienia nowego znaku.
Na wskutek powyższych działań Sołtys Suchego Dworu 8 grudnia uszkodzony znak został
uprzątnięty, a 9 lub 10 grudnia zamontowano nowy znak.
Ponadto w 2019 roku na jej wniosek wykonano peron przystankowy (warunkowy nr 2 – Suchy
Dwór). W tym samym piśmie została zawarta również prośba o oświetlenie przejścia dla
pieszych, które stanowi przedmiot zarzutu w zakresie skargi.
Mając na względzie poczynione ustalenia Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną.

