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UCHWAŁA NR / ...... L.... /18 r.
Rady Gminy Brudzeń Duży 
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Brudzeń Duży

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.), oraz art. 229 pkt 3 
Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Z 2017r. ,poz.l257 z późn. 
zm.) Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Brudzeń Duży złożonej 
przez Panią . w dniu 23.07.2018r. i zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie zarzutów postawionych 
w skardze, Rada Gminy Brudzeń Duży uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn 
określonych w uzsadnieniu do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży do 
powiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie 
skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Uchwały n r ......./ ..... :./18
Z dnia 22 Sierpnia 2018r. Rady Gminy Brudzeń Duży

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem. Komisji Rewizyjnej Radv Gminy Brudzeń Duży, która 
rozpoznała skargę złożoną w dniu 23 lipca 2018 przez Panią ,do Przewodniczącego
Rady Gminy Brudzeń Duży na Urząd Gminy z powodu niewywiązywania się Urzędu
Gminy pod kierownictwem Wójta jako zarządcy drogi ul. Wspólnej i Świerkowej ustawowego obowiązku- 
letniego utrzymywania w porządku zieleni przydrożnej przy wymienionych ulicach co wskazuje na brak 
dbałości o mienie publiczne i niegospodarność oraz nieprawidłowe rozpatrzenie skargi- bez konkluzji i 
wniosków ” - stwierdzono, co następuje:

W wyjaśnieniu dotyczącym powyższej skargi Wójt Gminy poinformował Komisję Rewizyjną:

Gmina wykaszaniem terenów przydrożnych zajmuje się w kolejności od dróg gminnych (wyższej 
kategorii) po drogi wewnętrzne, prace są wykonywane tylko i wyłącznie przy w/w drogach jeśli są one 
utwardzone (kostka lub asfalt). Wykaszanie jest realizowane max. 3-4 razy w sezonie z uwagi na możliwości 
techniczne i finansowe budżetu gminy -  według potrzeb -  nie ma harmonogramu czasowego takich prac ..

Prace wykaszania prowadzone są również na terenach skwerów i parku należących do Gminy Brudzeń 
Duży -  są one wykonywane w innym standardzie i innej częstotliwości.

Trawa w okolicy posesji Pani do 11 lipca br. została wykoszona dwukrotnie / ok. 10 maja i
na początku lipca br. / Pracownicy w przytaczanym okresie wykonywali pierwsze cięcie trawy wzdłuż ul. 
Osiedlowej -  drogi w kategorii drogi gminnej, a następnie rozpoczęli pierwsze cięcie drogi gminnej w m. 
Krzyżanowo.

Droga kategorii gminnej to droga, której kategoria została nadana i zatwierdzona przez Radę Gminy, 
droga wewnętrzna to drogi zgodnie z planem miejscowym, często z uwagi na własność działek rozróżnia się je na 
gminne i prywatne(np. deweloperskie), ul. Wspólna to droga wewnętrzna gminna -  własność działek pasa 
drogowego jest Gminy Brudzeń Duży.

Powyższe informacje zostały przekazane przez Wójta Gminy w piśme skierowanym do Państwa 
w dniu 11.07.2018r, w piśmie tym nie było informacji o sugerowaniu wykonania tych prac przez

Państwa

Gmina ponosi koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych wyłącznie po 
okresie finansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałe koszty związane z wykaszaniem dotyczą 
wydatków sprzętowych, które są kontrolowane przez Komisje Rady Gminy w Brudzeniu Dużym. Prace 
wykaszania w terenie osiedlowym oraz dużych miejscowości wykonywane są w ramach etatów pracowników 
interwencyjnych ręcznie przy pomocy kos i kosiarek spalinowych będących w posiadaniu Gminy Brudzeń Duży.

Kwestie budowy drogi ul. Wspólnej oraz zakresu prac zostały wyjaśnione we wcześniejszych 
dokumentach - informacje na ten temat zostały Państwu wyjaśnione pisemnie. Kwestie dotycząc
opłaty adiacenckiej prowadzone są w ramach odrębnego postępowania administracyjnego w ramach którego 
wyjaśniane są kwestie dotyczące sytuacji Państwa

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia dotyczące wniesionej skargi, Komisja Rewizyjna Rady Gminy 
Brudzeń Duży uznała skargę za bezzasadną, ponieważ faktycznie według informacji Urzędu Gminy prace 
wykaszania traw przy posesji Pani były wykonywane co najmniej dwukrotnie a Komisja Rewizyjna
nie ma możliwości wstecznej weryfikacji stanu faktycznego. Ponadto odpowiedź Wójta Gminy z dnia 11 lipca 
2018r. na skargę skierowaną do Wójta przez Panią w dniu 17 czerwca w tej samej sprawie tj.
wykaszania traw Pani otrzymała w terminie ustawowym, w odpowiedzi tej Wójt pozytywnie
ustosunkował się do wniosków w niej zawartych tj. zobowiązał się do co najmniej jeszcze dwukrotnego jej 
wykoszenia.

Z powyższych względów skargę uznano za bezzasadną.


