
UCHWAŁA NR VIII/49/2019
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na Wójta Gminy Rybczewice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 2019 r. 
poz. 506 z póź.zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. ) Rada Gminy Rybczewice, po uprzednim zbadaniu skargi przez 
Komisję ds. Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala co następuje :

§ 1. Uznaje się skargę Pana Mariana Parki i Pani Elżbiety Parki na Wójta Gminy Rybczewice za 
nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rybczewice

Lech Miściur
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UZASADNIENIE

Do Przewodniczącego Rady Gminy Rybczewice wpłynęła skarga Państwa Elżbiety i Mariana

Parków na działanie Wójta Gminy Rybczewice polegające na nieudzieleniu pomocy mieszkańcom

w zakresie udostępnienia przejazdu przez działki będące własnością prywatną, poprzez które

dotychczas przebiegała komunikacja.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji badająca sprawę w dniu 26.07.2019 r. rozpatrzyła

zarzuty zawarte w skardze, wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy Rybczewice oraz ustaliła termin

spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi przejazdem poprzez działkę, której właściciel nie

wyraża zgody na użytkowanie jej części w charakterze drogi dojazdowej.

Na posiedzeniu Komisji ds. Skarg Wniosków i Petycji Wójt Gminy wyjaśniła, że gmina

Rybczewice dołożyła wszelkich starań aby problem mieszkańców z dojazdem do swoich domów

został jak najszybciej i najskuteczniej rozwiązany. Podjęto decyzje o remoncie mostu w ciągu drogi

gminnej nr 105753L Przedmiotowa droga zapewnia komunikacje dla mieszkańców od strony drogi

wojewódzkiej Nr 837. Obecnie trwają prace mające na celu uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac

mających na celu podniesienie nośności mostu na rzece Giełczew co pozwoli użytkownikom na

przejazd maszynami rolniczymi o podwyższonym tonażu.

W związku z powyższym Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła jednogłośnie, że

zarzut odnośnie działań Wójta Gminy Rybczewice należy uznać za bezzasadny.
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