
UCHWAŁA NR XXXVI/229/18
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Lubotyń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Stary Lubotyń, złożonej w dniu 
7 września 2018 r. przez Pana Wojciecha Zadrogę zamieszkałego w Sulęcinie Szlacheckim 
i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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UZASADNIENIE

Rada Gminy po zapoznaniu się z pismem Pana Wojciecha Zadrogi z dnia 23 sierpnia 2018 r.

skierowanego do Starosty Ostrowskiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz

do Marszałka Województwa Mazowieckiego stwierdziła, że:

- zarzuty stawiane przez Pana Wojciecha Zadrogę są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

Stan faktyczny budowy kanalizacji na terenie Gminy i w miejscowości Sulęcin Szlachecki i

Sulęcin Włościański przedstawia sie następująco:

- dla wszystkich miejscowości na terenie Gminy opracowano koncepcję skanalizowania

gospodarstw rolnych,

- dla miejscowości Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański zaplanowana została budowa sieci
kanalizacyjnej biegnącej przez te miejscowości na terenach o zabudowie ciągłej oraz budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków dla pojedynczych zabudowań zlokalizowanych w dalszej
odległości od sieci głównej,
- pismem z dnia 1 czerwca 2015 roku Wójt Gminy Stary Lubotyń zaproponował m.in. Panu
Wojciechowi Zadrodze możliwość budowy przydomowaej oczyszczalni ścieków, z której Pan
Wojciech Zadroga jednak nie skorzystał, skorzystali zaś jego sąsiedzi, (nazwiska znane Radzie
Gminy),
- pismem z dnia 30 grudnia 2017 r. mieszkańcy wsi Sulęcin Szlachecki (m.in. Pan Wojciech
Zadroga) zwrócili sie z prośbą o rozpatrzenie możliwości przyłączenia ich posesji do budowanej
sieci kanalizacyjnej,
- w odpowiedzi w dniu 18 stycznia 2018 r. Wójt Gminy poinformował zainteresowanych, że w
chwili obecnej nie ma możliwości przyłączenia ich do budowanej sieci kanalizacujnej ze wzgledu
na zatwierdzone pozwolenie na budowę i przeprowadzone postepowanie przetargowe; możliwość
tak nastąpi po zakończeniu powyższej inwestycji i opracowaniu nowej dokumentacji projektowej.

Stwierdzić należy, że działalność Wójta Gminy zgodna jest z założeniami Planu Rozwoju Gminy

Stary Lubotyń i Planem Inwestycji ustalonym przez Radę Gminy. Budowa sieci kanalizacyjnej dla

tzw. "kolonistów", którzy mieli mozliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie jest

zadaniem priorytetowym i realizowana będzie po wykonaniu inwestycji obejmujacych tereny

zabudowy ciągłej. Ważnym faktem jest również to, że Gmina Stary Lubotyń na budowę omawianej

sieci kanalizacyjnej nie otrzymała dofinansowania zewnetrznego i wykonuje powyższą inwestycje

z własnych środków finansowych. W dodatkowym piśmie skierowanym do Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Wojciech Zadroga zamieścił informacje, które nie mają żadnego

pokrycia w faktach, a dotyczące remontu remizy OSP, który wykonano w 2014 roku. Informacje te

nie znalazły żadnego potwierdzenia jak prawdziwe i traktowane są przez Radę Gminy jako

pomówienia.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy nie uznała zasadności skargi Pana Wojciecha Zadrogi na

działalność Wójta Gminy Stary Lubotyń opisanej w jego piśmie z dnia 23 sierpnia 2018 r.
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