UCHWAŁA NR XXXI/415/21
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 maja 2021 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 2020 r. poz. 713,
1378) w związku z art. 229 pkt 3, art. 238 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz w zw. z § 47 Statutu Gminy Lubicz stanowiącego załącznik
nr 1 do uchwały nr L/656/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie statutu Gminy Lubicz
(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 21 września 2018 r., poz. 4714), zmienionego uchwałą Nr IV/28/18 Rady
Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.
z dnia 16 listopada 2020 r. poz. 5455), zmienionego uchwałą Nr V/44/19 Rady Gminy Lubicz z dnia
29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 7 lutego 2019 r.
poz. 831), uchwala się co następuje:
§ 1. Skargę z dnia 19 kwietnia 2021 r. na Wójta Gminy Lubicz rozpatrzyć jako bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do poinformowania skarżącego o sposobie
załatwienia sprawy oraz przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w §
63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/415/21
Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 maja 2021 r.
Uzasadnienie
Dnia 19.04.2021 r. wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubicz skarga
p.
na działanie Wójta Gminy Lubicz w przedmiocie nieprzywrócenia do stanu pierwotnego
drogi po awarii wodociągu w Grębocinie przy ul.
.
Zgodnie z § 47 Statutu Gminy Lubicz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się
z materiałem oraz okolicznościami przedstawionej skargi i ustaliła, co następuje:
- na skutek awarii przyłącza wodociągowego do posesji przy ul.
w Grębocinie została rozkopana
część odcinka drogowego oraz chodnikowego. Przyczyną awarii była skorodowana rura stalowa
doprowadzająca wodę do posesji (przyłącza).
- pęknięcie rury stalowej zasilającej posesję w wodę nastąpiło wzdłuż rury, co mogło mieć wpływ na dalsze
pękanie
- do naprawy awarii przyłącza, które wystąpiło jesienią ubiegłego roku niezbędnym było usunięcie części
asfaltu oraz wykonanie wykopu
- po usunięciu awarii wykop został zasypany, odpowiednio zagęszczony, a następnie został nawieziony
tłuczeń wapienny celem utrzymania ciągłości ruchu na przedmiotowej ulicy
- rozkopany chodnik został niezwłocznie naprawiony.
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe prace prowadzone były w okresie jesiennym, odtworzenie
nawierzchni zostało zaplanowane na okres wiosenny. Duże opady deszczu i śniegu oraz niska
temperatura nie sprzyjała przyswajaniu asfaltu oraz jego poprawnemu twardnieniu.
Na początku kwietnia br. pracownicy ZUK przystąpili do wiosennych prac naprawczych ubytków
nawierzchni dróg gruntowych oraz o nawierzchni utwardzonej, zaczynając od Lubicza Górnego, Złotorii,
poprzez kolejne miejscowości – dochodząc również do Grębocina. Przedmiotowy wykop został
odpowiednio wykorytowany, zalany masą na zimno oraz zagęszczony. Z uwagi na fakt, iż został on
położony w technologii grubowarstwowej – jego naturalnym (w przypadku masy na zimno) procesem jest
osiadanie i stabilizacja, która może potrwać nawet do 3 miesięcy. Po tym czasie Zakład Usług
Komunalnych w Lubiczu dokona korekty istniejącej jezdni.
Analizowana sytuacja wskazuje, że nie mamy tu do czynienia z zaniedbaniem, ignorancją, brakiem
nadzoru czy też niechęcią. Zarówno pora roku, jak i warunki pogodowo – techniczne, a także technologia
wykonywanych prac spowodowały, że wykonanie robót jest rozłożone w czasie.
Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaproponowała uznanie skargi za bezzasadną.
Ustalenia komisji zostały przedstawione radzie gminy podczas posiedzenia komisji połączonych Rady
Gminy Lubicz w dn. 20 maja 2021 r. Rada Gminy Lubicz poparła stanowisko komisji.
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