
UCHWAŁA NR 52/VII/15
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie skargi Pana Alfreda Kołodzieja na Wójta Gminy Poczesna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Skargę Pana Alfreda Kołodzieja na Wójta Gminy Poczesna uznaje się za bezzasadną z przyczyn podanych 
w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, która poinformuje skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady

mgr Eulalia Błaszak
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                                                                                                                           Załącznik do Uchwały 

                                                                                                                           Rady Gminy Poczesna  

                                                                                                                           Nr  52/VII/15                                                                                                                         

                                                                                                                          z dnia 26 marca 2015r 

 

Stanowisko Rady Gminy Poczesna  

w sprawie skargi Alfreda Kołodzieja na Wójta Gminy Poczesna. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 9 marca 2015 roku przekazało Radzie Gminy 

Poczesna do załatwienia zgodnie z właściwością skargę Pana Alfreda Kołodzieja na 

bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący 

remontu parkingu we Wrzosowej. 

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy w tej sprawie ustalono co następuje: 

W piśmie z dnia 15 grudnia 2014 roku skarżący Alfred Kołodziej i Rada Sołecka zwracali się 

z prośbą o przedłużenie parkingu od Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej do budynku po byłej 

poczcie. W czasie, gdy został złożony przedmiotowy wniosek inwestycja była już 

prowadzona na podstawie sporządzonej wcześniej dokumentacji technicznej. 

Właściwa, merytoryczna odpowiedź nie mogła być udzielona w terminie z uwagi na fakt, że 

dokumentacja techniczna dotycząca zadania pn. „Remont parkingów i chodników w centrum 

Wrzosowej” nie obejmowała zakresu robót o jaki skarżący wnioskował, a ponadto zmiany 

zakresu robót należało uzgodnić z instytucją dofinansowującą projekt. 

Dokumentacja, o której mowa wyżej znana była Panu Alfredowi Kołodziejowi (byłemu 

Sołtysowi) jak i byłej Radzie Sołeckiej. Lokalny samorząd miejscowości Wrzosowa jak 

 i kierownik Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej uczestniczyli w bieżących działaniach 

związanych z w/w inwestycją. Wobec powyższego zainteresowani, w tym skarżący znali 

możliwości realizacji swojego wniosku. Nie została tylko wysłana pisemna informacja. 

Z uwagi na ważność sprawy, o którą wnioskowano w piśmie z dnia 15.12.2014r., musiała ona 

być wnikliwie przeanalizowana i uzasadniona konkretnymi argumentami. 

Inwestor czyli Gmina Poczesna podejmowała szereg rozmów i działań z Wykonawcą, 

Inspektorem Nadzoru jak i Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydział 

Terenów Wiejskich Referat wdrażania PROW na temat wniosku zawartego w piśmie z dnia 

15.12.2014r. 

Zadanie, o którym mowa jest współfinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
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Te informacje, o których mowa wyżej znane były osobom zainteresowanym, min. osobom, 

które złożyły skargę do SKO w Częstochowie na bezczynność. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Poczesna, Sołectwa Wrzosowa 

Wójt starał się szukać wszelkich możliwych rozwiązań, by sprostać  oczekiwaniom 

mieszkańców. 

Odpowiedź na pismo Sołtysa z dnia 15.12.2014r. została wysłana w dniu 11.02.2015r., na 

dowód czego przedłożono Radzie Gminy kserokopię strony z książki nadawczej wraz  

z potwierdzeniem wysłania przez Urząd Pocztowy. 

W świetle powyższego zarzuty skargi na bezczynność Wójta są bezzasadne. 
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