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UCHWAŁA NR 7.074.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 509) w związku z art. 239 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Po zapoznaniu się z pismem z dnia 2.05.2019 roku, które wpłynęło do biura Rady w dniu 
10.05.2019 roku,  skierowane do Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji, uznaje skargę 
za nieuzasadnioną. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Uzasadnienie

W dniu 10 maja 2019 roku Skarżący złożył pismo do Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
W piśmie tym poinformował, że na terenie miasta Krzepice w 2015 roku w ulicy Słowackiego w pasie drogi
Inwestor Zakład Energetyczny w Częstochowie za zgodą właściciela drogi dokonał wymiany 5 szt słupów
energetycznych, z których 3 szt w późniejszym okresie zostały przestawione na koszt Gminy. Przewodniczący
Rady zgodnie z § 60.b.1. Statutu Gminy Krzepice przekazał skargę Komisji skarg, wniosków i petycji
z wnioskiem o jej zbadanie i przedstawienie stanowiska. Członkowie Komisji badali sprawę na posiedzeniach
w dniu 28 maja i 18 czerwca 2019 roku.

Z uwagi, na fakt że posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się 25 czerwca 2019 roku na podstawie art. 36 §
1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przedłużono termin załatwienia sprawy do 10.07.2019 roku.

Rada Miejska po wypracowanym stanowisku przez Komisję skarg, wniosków i petycji, która po
uzyskaniu wyjaśnień Burmistrza, Wiceburmistrza i Skarżącego ustaliła, że: projekt drogi w ul. Słowackiego był
wykonany w 2007 roku wówczas istniała już linia energetyczna, która była wybudowana w latach 70-80
ubiegłego wieku. Trzy słupy, które później zostały przez Gminę przebudowane znajdowały się poza
zaprojektowaną jezdnią. Jezdnia i jednostronny chodnik po stronie linii energetycznej na odcinku od placu
targowego do ul. Baczyńskiego zaprojektowane zostały na działce gminnej, przeznaczonej do budowy drogi.
Do budowy drogi Gmina przystąpiła w 2015 roku po wykonanej wcześniej przez Firmę TAURON SA
przebudowie linii energetycznej. W trakcie budowy drogi na wniosek mieszkańców na odcinku od placu
targowego do ul. Baczyńskiego wprowadzony został do realizacji chodnik po stronie placu targowego, co
spowodowało przesunięcie krawędzi jezdni w kierunku linii energetycznej i konieczność zmiany lokalizacji
3 słupów na tym odcinku jezdni. W związku z powyższym po podpisaniu porozumienia z Firmą TAURON
Gmina na własny koszt zleciła Firmie F.UP "EL-Chramiec" wykonanie niezbędnej dokumentacji uzgodnień
oraz zmianę lokalizacji słupów. Firma została wybrana w drodze zapytania o cenę z kwotą ofertową 14.846 zł
brutto.

Wykonana przez Gminę zmiana lokalizacji trzech słupów o których mowa w skardze była więc konieczna,
a poniesione koszty uzasadnione, związane ze zmianami projektowymi drogi wprowadzonymi na wniosek
mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, a nie z zarzucanym w skardze niedopełnieniem
obowiązków przez Burmistrza.

Biorąc pod uwagę powyższe skargę uznano za nieuzasadnioną.
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