
UCHWAŁA NR XV/192/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 
1309 i 1696) oraz art. 229 pkt 3, art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, 1629 i Dz.U. z 2019 r., poz. 60, 730 i 1133) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Skargę Pana J. W. z dnia 12 września 2019 r. na sposób rozpatrzenia wniosku rozpatrzyć jako 
bezzasadną. 

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do powiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia sprawy oraz przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony 
w § 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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Uzasadnienie

W dn. 12 września br. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo Pana J. W., które potraktowane zostało
jako skarga na sposób rozpatrzenia wniosku i jako takie przekazane Przewodniczącemu Rady Gminy Lubicz
do rozpatrzenia przez radę gminy.

Zgodnie z § 47 Statutu Gminy Lubicz, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się ze sprawą
i ustaliła co następuje:

- w dn. 29 lipca 2019 r. Pan J. W. złożył wniosek o montaż 4 progów zwalniających na ul. Leśnej
w Złotorii, w związku z nierespektowaniem przez kierowców obowiązującego ograniczenia prędkości
pojazdów do 20km/h oraz ograniczenia tonażu pojazdów do 8 T;

- w dn. 23 sierpnia 2019 r. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu wysłał
wnioskodawcy odpowiedź, w której wyjaśniono, iż nawierzchnia, z której wykonana jest jezdnia na ul.
Leśnej nie pozwala na trwałe i bezpieczne przymocowanie progów zwalniających, w związku z czym
wniosek został rozpatrzony negatywnie;

- w dn. 23 sierpnia 2019 r. do Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
wpłynęło pismo mieszkańców skrzyżowania ul. Lipowej i Leśnej w Złotorii, w którym wyrazili oni
negatywną opinię na temat montażu progów zwalniających przy swoich posesjach, w pobliżu skrzyżowania
powyższych ulic;

- w dn. 3 września 2019 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło ponaglenie Pana J. W. w związku
z nieotrzymaniem odpowiedzi na wniosek z 29 lipca 2019 r., w odpowiedzi na które, w dn. 4 września,
przesłano informację, iż odpowiedź na wniosek wysłana została 23 sierpnia br. Do informacji dołączono
kserokopię odpowiedzi na wniosek oraz w/w pismo mieszkańców skrzyżowania ul. Lipowej i Leśnej
w Złotorii;

- w dn. 5 września 2019 r. Pan J. W. złożył wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego
w związku z odmową montażu progów zwalniających na ul. Leśnej w Złotorii;

- w dn. 12 września 2019 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo Pana J. W. w sprawie
nieudzielenia odpowiedzi na wniosek z dn. 29 lipca 2019 r. w obowiązującym terminie oraz „podrzucenia
do skrzynki pocztowej antydatowanego pisma bez pokwitowania”, które to pismo potraktowane zostało
jako skarga na sposób rozpatrzenia wniosku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się ze sprawą, wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy
Wójta pana Wojciecha Rakowieckiego oraz zebraną w sprawie korespondencją, wydała opinię, w której:

- uznaje merytoryczne podstawy negatywnego rozpatrzenia wniosku o montaż progów zwalniających na
ul. Leśnej w Złotorii;

- na podstawie złożonych wyjasnień, dotyczących kilkukrotnej próby doręczenia odpowiedzi Panu J. W.
przez pracownika ZDGMiK w Lubiczu oraz ostatecznego pozostawienia odpowiedzi w skrzynce pocztowej
adresata bez pokwitowania - w związku z tym, iż miała ona charakter informacyjny i nie była decyzją
administracyjną w rozumieniu przepisów K.p.a, potwierdzonych m.in. wyciągiem z dziennika
korespondencji wychodzącej ZDGMiK w Lubiczu, komisja stwierdza, iż odpowiedź na wniosek Pana J. W.
z dn. 29 lipca 2019 r. została udzielona w obowiązującym terminie.

W związku z powyższym, na posiedzeniu komisji połączonych w dn. 17 października br. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji przedstawiła radzie gminy swoją opinię i zaproponowała uznanie za bezzasadną skargi
Pana J. W. z dn. 12.09.2019 r. na sposób rozpatrzenia wniosku.

Rada Gminy Lubicz postanowiła podzielić ustalenia komisji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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