
RAOA GM1NY OPOROW
99-322 Oporow

pow. Kutno, woj. Jodzkie
UCHWALA NR VI12412011

RADY GMINY OPOROW

z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Redzeja na dziaialnosc Wojta

Gminy Oporow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Mr 23, poz. 220,

Mr 62, poz. 558, NM13, poz. 984, NM53, poz. 1271 i Nr214, poz. 1806, z 2003 r. Nr

80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr

167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.

128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.

1218,z2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr

157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675

oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w zw. z art. 229 pkt 3 k.p.a., po rozpatrzeniu skargi

Pana Romana Redzeja na dziaialnosc Wojta Gminy Oporow, Rada Gminy Oporow

uchwala co nast^puje:

§ 1. Uznaje si§ za nieuzasadniona^ skarge Pana Romana Redzeja na dziafainosc

Wojta Gminy Oporow z przyczyn okreslonych w uzasadnieniu, stanowiapym

zat^cznik do niniejszej uchwafy.

§ 2. Wykonanie uchwafy powierza si§ Przewodnicz^cemu Rady Gminy Oporow,

zobowi^zujap Go do zawiadomienia skarza^cego o sposobie zatatwienia skargi,

poprzez przestanie odpisu niniejszej uchwafy wraz z zat^cznikiem.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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UUCMINY OPOROW
99-322 Oporow

»ow, Kutno, woj. lodzkie UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2011 r. do Rady Gminy Oporow wptyn^to pismo Wojewody

Lodzkiego przekazuja^ce skarg§ Pana Romana Redzeja do jej rozpatrzenia zgodnie z

wtasciwoscia,.

Skarz^cy zarzucit niewfasciwe zarzajjzanie majajkiem gminy, polegajapym:

1) na odtawianiu ryb z nieruchomosci stanowia^cej wtasnosc gminy,

2) na zaniedbaniu chodnika,

3) dewastacji oswietienia wokot stawu.

Zarzutami skarza^cego okreslonymi w pkt 1) zajmowata si$ uprzednio Rada

Gminy Oporow, podejmuja_c w tym zakresie uchwat§ o uznaniu skargi za

bezzasadna^, o czym skarzapy zostal zawiadomiony. W omawianym zakresie Rada

podtrzymuje swoje stanowisko wyrazone w uchwale Nr V/20/2011 z dnia 25 marca

2011 r.

Odnoszap si§ do pozostatych zarzutow skarza^cego, Rada ustalita nast^puja^ce

okolicznosci:

Zarzut ad 2) Zaniedbania chodnika:

- chodnik zatozono na poczajtku lat 90 -tych ubiegtego wieku;

- chodnik wykonano z ptyt cementowych 50 x 50, ktore utozono na posypce

piasku z cementem;

- w budowie chodnika uzyto w cz^sci ptyt nowych i starych ze starego chodnika;

- stan techniczny chodnika przynajmniej przez 10 lat po jego oddaniu bytdobry;

- pogarszajapy si§ stan techniczny w ostatnich latach spowodowany byt

osiadaniem ptyt gtownie w cz^sci koncowej - czego przyczyna_ byty nadmierne

opady; ponadto chodnik w tej cz^sci potozony jest bezposrednio przy rowie,

co przy opadach wptyn^to na jego osuwanie.

Maja^c na uwadze powyzsze organ nie widzi podstaw do zarzucenia organowi

wykonawczemu niedbatosci. Niezaleznie od tego Rada pragnie wskazac, iz w miar$

posiadanych srodkow b§da_ podejmowane dziatania maja^ce na celu zmian§

wizualizacji Gminy (w tym remonty drog, naprawa chodnikow itp.), na obecnym



etapie srodki na powyzsze dziatania sa^znacznie ograniczone, stad realizowane

najpilniejsze dziatania.

Zarzut ad 3) dewastacja oswietlenia wokot stawu:

- oswietlenie wykonano w 1992 roku tj. w okresie kiedy funkcjonowal osrodek

mini sportow wodnych przy stawie w Oporowie i gmina zarybiaJa stawy;

- po likwidacji w/w osrodka wyl^czono oswietlenie, w tym okresie gmina

przestata zarybiac stawy;

- wraz z wyJ^czeniem oswietlenia zdemontowano zainstalowane 3 lampy, ktore

gmina wykorzystafa na wymian§ starych lamp przy Stacji Uzdatniania Wody w

Kurowie i Oporowie, przekazujapje konserwatorom wodociqgow;

- stup elektryczny (ktorego zostat zdemontowany) byt bardzo nachylony i grozif

niebezpieczehstwu (z tytutu demontazu Gmina nie poniosJa zadnych kosztow);

- kabel elektryczny zasilajstcy oswietlenie zostat skradziony przez nieustalonych

sprawcow.

Maja^c na uwadze powyzsze organ nie widzi takze podstaw do zarzucenia

organowi wykonawczemu niedbatosci

Z tych wzgl^dow skarga Pana Romana Redzeja jest bezzasadna.

JozefKums


