
UCHWAŁA NR X/61/2015
RADY GMINY OBROWO

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie skargi na brak skutecznych działań przez Wójta Gminy dotyczących oświetlenia ulic i częstych 
przerw w dostawach wody pitnej latem do miejscowości Dzikowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 
594, 1318; z 2014r. poz. 379,1072) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267; z 2014r. poz. 183, 1195) po rozpatrzeniu skargi Pani 
XXXXXX z dnia 29.06.2015r. Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę na zachowanie Wójta Gminy Obrowo wyrażające się w braku skutecznych 
działań dotyczących oświetlenia ulic i częstych przerw w dostawach wody pitnej latem do miejscowości Dzikowo.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania Skarżącej o sposobie załatwienia 
skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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UZASADNIENIE

Skarżąca, XXXXXXXX wniosła w dniu 29 czerwca 2015 r. (data wpływu do Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy) skargę na zachowanie Wójta Gminy Obrowo wyrażające się w braku
skutecznych działań dotyczących oświetlenia ulic i częstych przerw w dostawach wody pitnej latem do
miejscowości Dzikowo, gmina Obrowo. Pismem z dnia 07 lipca 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski
przekazał Radzie Gminy Obrowo ww. skargę według właściwości.

W złożonej skardze skarżąca zarzuciła Wójtowi Gminy Obrowo brak reakcji na zgłoszone postulaty
dotyczące oświetlenia ulic w miejscowości Dzikowo, gmina Obrowo oraz częstych przerw w dostawach wody
pitnej latem do miejscowości Dzikowo.

Po szczegółowej analizie argumentacji przedstawionej w treści skargi oraz przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego z udziałem Wójta Gminy Obrowo oraz pracowników odpowiedzialnych za
kwestie oświetlenia ulic i dostawy wody pitnej, Rada Gminy Obrowo uznała ją w całości za niezasadną.

Wójt Gminy Obrowo, stosownie do posiadanych środków finansowych, wniosków zgłaszanych przez
mieszkańców poszczególnych sołectw oraz wieloletnich planów inwestycyjnych, stara się realizować
zgłaszane postulaty dotyczące oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Obrowo. W miejscowości Dzikowo,
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych, wykonane zostało w roku 2014
oświetlenie uliczne osiedla. Natomiast w planach inwestycyjnych Gminy Obrowo, znajduje się wykonanie do
końca 2015 roku oświetlenia ulicznego pomiędzy ww. osiedlem a centrum miejscowości.

Przechodząc do kwestii wyłączania oświetlenia o godzinie 24:00, to była ona poruszana na zebraniu
wiejskim przy wyborach sołtysa wsi Dzikowo w dniu 20 lutego 2015 r. Nikt z obecnych na zebraniu
mieszkańców Dzikowa nie wnioskował wówczas o przedłużenie czasu włączania oświetlenia. Należy również
podkreślić, iż na terenie całej gminy Obrowo obowiązuje wyłączenie oświetlenia ulicznego o godzinie 24:00.
Godziny włączania i wyłączania oświetlenia zostały dostosowane do potrzeb większości mieszkańców
poszczególnych miejscowości, w tym miejscowości Dzikowo. Zasadność wyłączania lamp ulicznych o
godzinie 24:00 podyktowana jest tym, iż autobusy komunikacji publicznej kończą kursy na terenie gminy
Obrowo około godziny 23:00. Po tej godzinie ruch na drogach i ulicach gminnych jest niewielki. Wójt Gminy
Obrowo uznał za bezzasadne oświetlanie pustych ulic w godzinach od 24:00 do świtu i generowanie w
związku z tym kosztów, których można uniknąć, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na inne cele.

Z kolei sprawa chwilowego braku ciśnienia wody w obrębie Dzikowo w roku bieżącym spowodowana
była przede wszystkim niespotykanymi w latach ubiegłych upałami, jak również częstymi awariami sieci w
Osieku nad Wisłą, gdzie funkcjonuje sieć wykonana w latach 70-tych XX wieku. Na powyższe okoliczności
Wójt Gminy Obrowo nie miał żadnego wpływu, a ze swej strony podjął szereg działań w celu poprawy
zaistniałej sytuacji. W tym celu zlecił opracowanie projektu nowego głębinowego ujęcia wody oraz wykonania
nowej nitki sieci, tak aby miejscowość Dzikowo mogła być zasilana w wodę pitną z nowego ujęcia, a nie jak
dotychczas z ujęcia w Osieku nad Wisłą.

Z informacji uzyskanych od Wójta Gminy Obrowo wynika także, iż wbrew twierdzeniom skarżącej
nie została wykonana nowa studnia, której brak odbioru według skarżącej jest skutkiem zaniedbań organów
Gminy. Wykonane zostały natomiast tzw. piezometry (hydrologiczne odwierty próbne) pozwalajace okreslić
czy w danym miejscu jest woda i można wybudować studnię głębinową o wydajności powyżej 50-60 m³/h.
Budowa studni głębinowej to inwestycja, która wymaga przygotowania i której koszt wynosi około 170 000
zł. Planowana jest w budżecie na rok 2016. Budowa nowego ujęcia została zgłoszona również do programów
pomocowych z wykorzystaniem środków unijnych na lata 2015 -2020.

Wybudowanie nowego ujęcia wody zlikwiduje obecne problemy dostawy wody nie tylko dla Dzikowa,
ale też dla Silna i Osieka.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Gminy Obrowo, Wójt Gminy Obrowo podjął szereg
działań zmierzających do realizacji złożonych przez skarżącą wniosków, wobec czego złożoną skargę należało
uznać za bezzasadną.
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