
UCHWAŁA NR XXIII/320/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 3 września 2020 r. 

w sprawie rozptrzenia skargi na sołtysa wsi Złotoria 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695 i 1298) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.   Skargę z dnia 5 czerwca 2020 r. na działania sołtysa wsi Złotoria 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 dniu 05.06.2020 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęła skarga na działania sołtysa wsi Złotoria pani
Barbary Kisielewskiej podjęte przy ustalaniu lokalizacji progów zwalniających na ul. Lipowej w Złotorii,
a w szczególności dotyczące propozycji zainstalowania jednego z progów przy granicy posesji skarżącego.
Jak przedstawiono w treści skargi na zebraniu zwołanym przez panią sołtys Barbarę Kisielewską w 2019 r.
mieszkańcy ul. Lipowej wspólnie ustalili lokalizację progów zwalniających (na początku i na końcu ul.
Lipowej), jednakże w czerwcu 2020 r. pani sołtys, poza wiedzą osób bezpośrednio zainteresowanych,
zebrała podpisy mieszkańców popierające lokalizację jednego z progów na środku tejże ulicy, zmieniając
tym samym wcześniejsze ustalenia, czemu sprzeciwia się skarżący.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubicz, po zapoznaniu się z treścią skargi, uznała, iż
rozpatrywanie skarg na jednostki pomocnicze gminy leży w kompetencjach Komisji Rewizyjnej (art. 18a
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Skarga została przekazana do rozpatrzenia
przez Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna uzyskała wyjaśnienia od pani sołtys oraz informacje dotyczące realizacji zadania
zainstalowania progów zwalniających na ulicy Lipowej w Złotorii od wykonawcy - Zakładu Usług
Gospodarczych w Lubiczu.

Pani sołtys przedstawiła komisji protokół z zebrania z mieszkańcami ul. Lipowej, które odbyło się w dn.
11 września 2019 r., z którego wynika iż podczas tego zebrania p. sołtys „Poinformowała zebranych o:
uciążliwościach wynikających z montażu progów zwalniających, o konieczności wyrażenia zgody
właścicieli domów na ich montaż na wysokości ich posesji (...)”, a następnie „stwierdziła, że jeśli dalej
będzie wola mieszkańców to progi zwalniające mogą być zamontowane, wystąpi też z propozycją uchwały
do Zebrania Wiejskiego o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w roku 2020". Jak można
odczytać z protokołu "na spotkaniu było obecnych 17 mieszkańców /lista obecności/ za zamontowaniem
głosowało 14 osób, przeciw były 3 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zebrani wyrazili wolę dalszego
procedowania w powyższej sprawie.” W dalszej części zebrania "uczestnicy spotkania przeszli ulicą Lipową
wskazując ewentualne miejsca montażu progów zwalniających; były to okolice pizzerii i sklepu oraz
w okolicy przystanku autobusowego niedaleko ul. Kazimierza Wielkiego„ (...) Następnie pani sołtys
zobowiązała się, iż „zwróci się z prośbą o montaż progów zwalniających w przyszłym roku, ich ilość czy
będą to dwa czy jeden ze wskazanych miejsc będzie zależało od kosztów. Po uzyskaniu odpowiedzi
i zabezpieczeniu środków pani sołtys w przyszłym roku zwróci się do właścicieli posesji o pisemne
wyrażenie zgody na montaż spowalniaczy obok ich posesji. Zaznaczyła , że będą to tylko nasze propozycje,
ostateczną decyzję co do lokalizacji podejmie Zarząd Dróg, który musi wykonywać powyższe prace
stosując się do przepisów wynikających z Ustawy o drogach publicznych.”

W związku z likwidacją w/w Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
i przejęciem części jego zadań przez ZUK, komisja zwróciła się do ZUKu z prośbą o informacje na temat
planowanej lokalizacji progów zwalniających i uzyskała odpowiedź, iż pani sołtys Barbara Kisielewska
dostarczyła do ZUK w Lubiczu zgody mieszkańców ul. Lipowej na montaż progów przy ich posesjach,
jednak ostateczna lokalizacja progów zostanie dopiero ustalona.

W związku z  powyższym, podczas posiedzenia komisji połączonych Rady Gminy Lubicz w dn.
26 sierpnia 2020 r. Komisja Rewizyjna zaproponowała radzie gminy uznanie skargi jako bezzasadnej,
ponieważ:

- pani sołtys Barbara Kisielewska, podczas zebrania z mieszkańcami ul. Lipowej w 2019 roku uprzedziła
zebranych, iż w roku 2020 będzie zbierać pisemne zgody na montaż progów przy konkretnych posesjach
oraz że ostateczna lokalizacja progów zostanie ustalona przez wykonawcę zadania, w oparciu
o obowiązujące przepisy - jej działania były więc jasno określone - ponadto ostateczna lokalizacja progów
nadal nie jest ustalona i decyzję w tej sprawie podejmie wykonawca zadania - ZUK w Lubiczu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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