UCHWAŁA NR XII/87/2011
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Dębnica Kaszubska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.) oraz art. 229 pkt.3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.
zmianami)
uchwala się,
co następuje
§ 1. Rada Gminy Dębnica Kaszubska po rozpatrzeniu skargi Pana Henryka Soroka zam. Dębnica Kaszubska z dnia
06.09.2011 r. na bezczynność Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w sprawie braku odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2010 r.
w sprawie polepszenia bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej 210, postanawia uznać skargę za bezzasadną z przyczyn
przedstawionych w uzasadnieniu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dębnica Kaszubska
Jadwiga Karaś

U z as ad n i e n i e
Do Rady Gminy Dębnica Kaszubska wpłynęło pismo Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr NKVII.1410.7.2011.MP
z dnia 27 września 2011 r., którym przekazano pismo Pana Henryka Soroka, z treści którego Wojewoda wnioskował, że
pismo stanowi skargę opisaną w Dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego. Wnoszący zarzucił Wójtowi Gminy
Dębnica Kaszubska brak odpowiedzi na pismo z dnia 3 września 2010 r. dotyczące polepszenia bezpieczeństwa na drodze
wojewódzkiej 210 poprzez ustawienie fotoradaru.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, art.18 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy kontroluje
działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Funkcję tę wykonuje komisja
rewizyjna rady gminy.
W tym stanie rzeczy Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dębnica Kaszubska podjęła czynności kontrolne mające na celu
wyjaśnienie przedmiotowej sprawy. Komisja dokonała wnikliwej analizy postępowania Wójta Gminy
w zakresie objętym wyżej wskazanym pismem.
Prawo składania skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jego zgodą do organów władzy publicznej
w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej każdemu gwarantuje art. 63
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zmianami). Według art. 227 k.p.a.,
przedmiotem skargi mogą być sprawy zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo ich
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie
spraw. Katalog ten ma jednak charakter otwarty. Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia
1998 r., sygn. Akt III S.A. 1636/97, „skarga, o której mowa w art. 227 k.p.a., jest odformalizowanym środkiem obrony
i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego albo
też nie mogą stanowić podstaw powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego. Skargi tego
rodzaju są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością
materialno  techniczną zawiadamiania skarżącego o sposobie załatwienia sprawy”.
O tym czy pismo jest skargą – zgodnie z art. 222 k.p.a. – decyduje jego treść, a nie jego forma zewnętrzna czy tytuł.
Skarga złożona przez stronę musi być rozpatrzona w toku postępowania.
Pismo Pana Henryka Soroka zawiera informacje dotyczące poprawy polepszenia bezpieczeństwa mieszkańców przy
drodze wojewódzkiej 210 poprzez ustawienie fortoradaru. Z informacji uzyskanych od Wójta wynika, że to pismo nie było
traktowane jako skarga. Pismo potraktowano jako sygnał związany z uciążliwością mieszkania przy tej ruchliwej drodze.
Podnoszone w treści pisma sposoby rozwiązania istniejących problemów z zakresu poprawy bezpieczeństwa były
niejednokrotnie przekazywane do Zarządu Dróg Wojewódzkich. W tej sprawie były pisma, wnioski i spotkania do Zarządu
Dróg Wojewódzkich, Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego. Obecnie pismo zostało przekazane do Komendy
Miejskiej Policji w Słupsku, gdyż Komenda Policji odpowiada za sprawy bezpieczeństwa na drogach.
W ocenie Komisji Rewizyjnej, pismo Pana Henryka Soroka nie jest wnioskiem w sprawie zaniedbania lub
nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy, a wskazaniem w ocenie autora problemów
w miejscowości Dębnica Kaszubska, zatem skarga jest bezzasadna.
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