
UCHWAŁA NR X/62/2015
RADY GMINY OBROWO

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie skargi na zachowanie Wójta Gminy Obrowo wyrażające się w braku reakcji na wnioski 
i przekroczenie terminu ich załatwienia

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 
XXXXXXX z dnia 22.06.2015r. Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę na zachowanie Wójta Gminy Obrowo wyrażające się w braku reakcji na 
wnioski i przekroczenie terminu na ich załatwienie.

§ 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, XXXXXXX sołtys sołectwa Stajenczynki, wniosła w dniu 23 czerwca 2015 r. (data wpływu do
Urzędu Gminy w Obrowie) skargę na zachowanie Wójta Gminy Obrowo wyrażające się w braku reakcji na
złożone przez nią w dniach 16 kwietnia 2015 r. oraz 15 maja 2015 r. (daty wpływu do Urzędu Gminy w
Obrowie) wnioski zawierające:

- prośbę o ustawienie znaku informującego o strefie zamieszkania przy wjazdach na osiedle Pleszewiec
oraz ograniczeniu prędkości do 40 km/h na ulicy Leśnej w miejscowości Osiek;

- prośbę o poprawę nawierzchni i wyrównanie dróg, tj. ulic Wspólnej, ulic na osiedlu Pleszewiec,
nawierzchni asfaltowej na ulicy Leśnej w Osieku;

- prośbę o naprawienie drogi w Łęgu-Osieku.
W złożonej skardze skarżąca zarzuciła Wójtowi Gminy Obrowo przekroczenie ustawowych terminów

wyznaczonych do załatwienia złożonych wniosków oraz brak reakcji na zgłoszone postulaty.
Po szczegółowej analizie argumentacji przedstawionej w treści skargi oraz przeprowadzeniu

postępowania wyjaśniającego z udziałem pracowników odpowiedzialnych za oznakowanie i stan dróg w
Gminie Obrowo, Rada Gminy Obrowo uznała ją w całości za niezasadną.

Zgodnie z art. 237 § 1 w zw. z art. 244 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administarcyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), wniosek powinien być załatwiony bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w ciągu miesiąca. Wbrew twierdzeniom skarżącej, Wójt Gminu Obrowo podjął szereg działań
zmierzających do realizacji złożonych wniosków, m.in. zakończona została geodezyjna regulacja drogi Osiek-
Stajenczynki, dzięki czemu możliwe stało się zamontowanie wnioskowanych oznakowań - umieszczono znak
ograniczenia prędkości do 40 km/h na ulicy Leśnej w miejscowości Osiek oraz zlecono wykonanie znaku
informującego o strefie zamieszkania przy wjazdach na osiedle Pleszewiec. Ponadto drogi położone w
miejscowości Stajenczynki są na bieżąco równane równiarką. Także istniejąca nawierzchnia asfaltowa na
ulicy Leśnej w Osieku jest poddawna bieżącej konserwacji i naprawie. Całościowe zmodernizowanie i
ulepszenie nawierzchni ulicy Leśnej w kierunku do Stajenczynek będzie możliwe dopiero po przejęciu części
drogi, stanowiacej własność Skarbu Państwa, która obecnie znajduje się w administrowaniu Nadleśnictwa
Dobrzejewice.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Gminy Obrowo, Wójt Gminy Obrowo podjął szereg
działań zmierzających do realizacji złożonych przez skarżącą wniosków. W reakcji na złożone wnioski nie
wystosował co prawda do skarżącej odpowiedzi na piśmie, jednak o taką odpowiedź skarżąca w żadnym ze
złożonych wniosków nie wnosiła. W ocenie Rady Gminy Obrowo faktyczne działania podjęte w interesie
mieszkańców w odpowiedzi na złożone wnioski wydają się istotniejsze z punktu widzenia ich interesu niż
odpowiedzi formułowane w korespondencji pisemnej. Niemniej jednak Rada Gminy Obrowo zwróciła uwagę
Wójtowi Gminy Obrowo na konieczność zawiadamiania w przyszłości na piśmie wnioskodawców o
czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku i sposobie jego załatwienia.
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