Uchwała Nr XLVIII/336/2021
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 18 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. 12 474/2020 z dnia
18 grudnia 2020 r. ustaliła przedmiot skargi, który dotyczy:
- bierności i bezczynności Wójta Gminy z powodu braku wykonania doraźnego remontu
fragmentu ul. Lema na którym znajdują się uszkodzone płyty.
Po zapoznaniu się z przedmiotem skargi o sygnaturze 12 474/2020 udokumentowanej
zdjęciami oraz stanowiskiem Wójta Gminy zawartym w piśmie Nr 10/2021 z 18 stycznia 2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że w dniu 03.12.2020 roku wpłynął do Urzędu
Gminy e-mail od skarżącego z zapytaniem o możliwość doraźnej naprawy płyt drogowych
na ul. Lema. Referat ds. Zarządu Dróg i Zieleni w dniu 17.12. 2020 r. udzielił w tej sprawie
odpowiedzi drogą elektroniczną. W wyniku kolejnej wiadomości dotyczącej remontu ul. Lema
w której wnioskodawca poinformował o zagrożeniu życia użytkowników wynikającego
ze stanu nawierzchni tej drogi, przedstawiciele w/w/w Referatu niezwłocznie (w dniu
zgłoszenia) wybrali się na wizję w terenie w celu wykonania oględzin wskazanego miejsca.
Na miejscu w obecności Sołtys Suchego Dworu stwierdzono występowanie kilku wystających
prętów i kilka odsłoniętych fragmentów zbrojenia płyt. Nie miały one jednak znaczenia
w kwestii zagrożenia życia dla uczestników ruchu drogowego. Mimo to, postanowiono
o wycince wystających elementów. Prace zostały wykonane do 21.12.2020 roku.
W związku z tym, iż ul. Lema na przedmiotowym odcinku jest ujęta w obowiązującym
„Harmonogramie budowy, modernizacji i odwodnienia dróg gminnych Gminy Kosakowo”
na lata 2019 – 2026 (aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy na opracowanie
dokumentacji projektowej) podjęto decyzję, iż wymiana płyt jest niekonieczna.
Dodatkowo Referat ds. ZDiZ będzie obserwował stan nawierzchni i w obecnym roku
budżetowym po stwierdzeniu takiej konieczności, dokona wymagających napraw w ramach
bieżącego utrzymania dróg.
Mając na względzie poczynione ustalenia Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną.

